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القسم  - 1مقدمة
ً
ُ
تعد هذه الوثيقة مذكرة وصفية ملشروع سوماموس حيث تقدم حلول مالية واستراتيجية
			
لنادي ريغاتاس فاسكو دا جاما (نادي فاسكو دا جاما الريا�ضي أو فاسكو باختصار) .هذه الوثيقة من اقتراح لويز روبرتو
ليفين سيانو املرشح املستقل غيرالحزبي لرئاسة النادي للفترة الرئاسية التي تبدأ عام  2021وتنتهي عام .2023
مشروع سوماموس عبارة عن مجموعة من املشاريع الحديثة الحاملة والشاملة التي تعتمد
			
على التكنولوجيا واالبتكارالتفكيكي وتهدف إلى استعادة مكانة نادي فاسكو دا جاما الريا�ضي ليصبح أكبراألندية الرياضية
في العالم.
ناد في العالم” .يهدف
			
اسم املشروع هو اختصار لجملة برتغالية معناها “نحن بالفعل أكبر ٍ
املشروع إلى بث رسالته األساسية إلى أنصارنادي فاسكو ،وتؤكد تلك الرسالة حرص املشروع على التكاتف وتضافرالجهود
واملساهمة في إمــداد النادي بكل ما يحتاج إليه في بيئة يسودها التعاون .وفي ظل هذا املعنى فإن الفعل البرتغالي “”Somar
ُ
َ
ستخدم في ضميراملتكلم بصيغة الجمع (ويعني إضافة) يؤكد أن تنفيذ هذا البناء لن يكتمل إال بتعاون جميع داعمي نادي
امل
ّ
ً
يولد إحساسا باالندماج مع هذه الكيان واالنتماء إليه.
فاسكو ،مما ِ
مشروع سوماموس هو باختصارمشروع لتسريع حصول النادي على عوائد من خالل تغيير
			
قيمة العالمة التجارية لنادي فاسكو النادي ولتعظيم قدرته وتأثيره في سوق كرة القدم العاملية بطريقة ذكية.
ُ
ً
يتضمن امل ـشــروع تخطيطا اسـتـراتـيـجـ ًـيــا يـقـتــرح نـمــوذج عـمــل جــديــد لـلـنــادي ،وقــد ط ـ ّ ِـور هــذا
			
النموذج ً
بناء على الحقائق والبيانات واملدخالت الــواردة من الحاالت التي حالفها النجاح ،والفرص التي كانت محل ِنقاش
ُ
على مــدار شهور فــي االجتماعات التي ُعـقــدت مــع الشركات والـشــر ـكـاء املحتملين واملستثمرين واملـمـ ّ ِـولـيــن باإلضافة إلــى بعض
الشخصيات من عالم كرة القدم .أي أن هذا املشروع قد ُأ ّسس ً
وفقا ملنطق السوق.
ِ
ّ
ً
يقدم مشروع سوماموس ً
ً
ً
جديدا إلدارة نادي فاسكو التي َّ
مرت بأوقات
وإداريا
رياضيا
نهجا
			
ِ
ً
عصيبةعلى مدارالعقدين املاضيين ،فضل عن الكثيرمن االضطرابات السياسية.
ال يقتصر جــوهــر مـشــروع ســومــامــوس على تحقيق االسـتـقـرار املــالــي واألداء الــريــا�ضــي املمتاز
			
َّ
َ
ً
لنادي فاسكو فحسب ،بل يتبنى كذلك ِقيما هامة للمجتمع مثل الصدق واللعب النظيف والكفاءة واملسؤولية االجتماعية
َّ
واألخوة والتضامن.
والبيئية واالحترام واملساواة
شــرعـنــا فــي إع ــداد ه ــذه الـخـطــة ع ــام  ،2019واسـتـهـلـلـنــاهــا بــدراســة متعمقة ملـشــاكــل الـنــادي
			
اسـتـغــرقــت مــا يــزيــد عــن عــام واح ــد ،وذلــك بــاإلضــافــة إلــى تحليل الــوثــائــق الــرسـمـيــة ومـراجـعــة الـحـســابــات وامل ـقــاالت واألخـبــار
والحالين والرياضيين
الصحفية واملقابالت والعديد من اللقاءات التفاعلية مع مئات األعضاء واملشجعين واملديرين السابقين
ِ
ّ
ً
السابقين من مختلف األلعاب الرياضية واألعضاء الفخريين وداعمي النادي ً
املسددين باإلضافة إلى
ومعنويا واألعضاء
ماديا
ِ
املتخصصين من مختلف املجاالت الذين يعملون ً
حاليا بالنادي أو سبق لهم العمل فيه.
ّ
َّ
املوقع أدناه خطوته
			
وبمجرد تحديد املشاكل الرئيسية للنادي في يناير  ،2020اتخذ املرشح ِ
ً
التالية وسافر إلى الخارج ملدة  35يوما إلجـراء أبحاث ميدانية على نفقته الخاصة .زار عشرات الشركات والتقى عدة رجال
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أعمال وشخصيات من عالم كــرة القدم سـ ً
ـواء كانوا العبين أم إعالميين من دول مثل األرجنتين والبرازيل وكندا والواليات
املتحدة والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا واململكة املتحدة وسويسرا والسويد واإلمــارات العربية املتحدة وقطر واململكة
العربية السعودية والصين واليابان.
وهكذا ُبني منطق مشروع سوماموس على أســاس احتماالت حقيقية مستخرجة من ِرحم
			
ً
ّ
ستقدم آفاقا جيدة لنادي فاسكو في حالة إدارته بطريقة مهنية وحديثة ورشيقة باستراتيجية متكاملة وفعالة
السوق ،والتي
ِ
في بيئة تسودها الشفافية واألخالق الحميدة .كان الغرض من الرحلة إذن هو فتح األبواب ومد الجسور بين النادي والالعبين
على ساحة كــرة القدم العاملية ،باإلضافة إلــى جمع الحلول واألفـكــار واالستثمارات والشراكات املقترحة بهدف حل مشاكل
النادي.
ُ
َّاتـخــذ مـشــروع ســومــامــوس مــن صليب املـسـيــح رم ـ ًـزا لــه ،ذلــك الصليب الــذي اسـتـخــدم على
			
أشرعة املراكب البرتغالية الكبيرة خالل عصر االستكشاف .يتكون تصميم الرمز من صليب أبيض مطابق لعالمة الجمع
الرياضية (زائــد) .كما يرمز لون الصليب األبيض إلى تهدئة األوضــاع التي يسعى مشروع سوماموس إلى تحقيقها في النادي،
ويرمز ً
أيضا إلى فكرة أن الجميع يمكن أن يساهم في هذه التهدئة.

املصدر :الدورة األولى WordPress.com 1 -

7

َ
توجد صــورة لطائر العنقاء أسفل الصليب .طائر العنقاء هو طائر أسـطــوري يوناني ُيعتقد
			
ُ َ
أنه من أصل مصري ،وهو مستوحى من أحد طيور األساطيراملصرية الذي يطلق عليه الطائربينو .يجمع التصميم بين طائر
العنقاء وصليب املسيح في عالمة مائية ،ويذكرنا بحرف “ ”Vوهو الحرف األول من فاسكو.
اعتاد طائربينو الطيران إلى هليوبوليس عند إكمال دورة حياته ،إال أنه هبط في محرقة اإلله
			
ُ
رع وأضرم الينران في عشه وسمح لتلك الناربأن تلتهمه حتى يعاد إحياؤه من الرماد في نهاية املطاف.
يرمز طائر العنقاء إلى البعث من جديد ،وانتصار الحياة على املوت ،والعودة األبدية للحياة
			
ّ
َّ
ً
يمثل مزيج الخلود والطبيعة
دون أن تفقد جوهرها عند االستقرار مـجــددا بجسد نفس املخلوق .لذلك فــإن طائر العنقاء ِ
ودورات الـحـيــاة وال ـبــدء مــن جــديــد واألم ــل فــي مستقبل أفـضــل .وه ــذه األس ـطــورة مــوجــودة فــي عــدة ثـقــافــات مـثــل اليونانية
والرومانية والعربية والصينية ،وعند ارتباطها بصليب املسيح املوجود في ثقافة البلدان املسيحية كالبرتغال فإنها ترمز إلى
َّ
املصغر ،نادي فاسكو ،بهدف بداية جديدة
مشروع العوملة وتهدئة األوضاع الذي يسعى إلى توحيد شعوب العالم عبرعاملنا
حافلة باألمجاد.
مـشــروع ســومــامــوس فــي نسخته الـثــالـثــة .لقد حــددت الطبعتان األول ــى والـثــانـيــة فحسب ما
			
َ
ُ
يحتاج إلـيــه الـنــادي ،بــاإلضــافــة إلــى مطالب األعـضــاء والــداعـمـيــن ،عــاوة على ملخص مقتضب ملقترحات األعـمــال الجديدة
ُ
َ
ستخدم بشكل أسا�سي كمسودة الجتماعات
املكتوبة باللغة اإلنجليزية والتي تهدف إلى إجراء مناقشات مع أطراف السوق ،وت
العمل التي ُع ِق َدت بين شهري ينايروسبتمبر .2020
ُ
أما هذه النسخة الثالثة املكتوبة بالبرتغالية والتي اختيرت لتكون متاحة للناخبين والداعمين
			
أيـ ً
ـضــا ،فقد َّ
تميزت بدمج املشاريع واختيار فريق مــن املديرين التنفيذيين والـشــر ـكـاء واقـت ـراح نـمــاذج األعـمــال الـجــديــدة ،كما
ً
حسابيا بالنماذج املالية القادرة على جمع األموال الالزمة ملساعدة النادي على ترك الحلقة
تمتازهذه النسخة بأنها مدعومة
املفرغة التي يدور فيها وتمهيد الطريق لعهد جديد من اإلنجازات.
ً
يقترح مشروع سوماموس إدارة متميزة وغير مسبوقة لنادي كــرة قــدم برازيلي ،ويتولى تلك
			
اإلدارة فريق من املديرين التنفيذيين املوثوقين ذوي الكفاءة العالية والذين سيتلقون أجورهم نظيرما يقدموه من خدمات،
وسيعمل هذا الفريق تحت قيادة رئيس لديه خبرة في االستشارات االستراتيجية والقانونية في القطاع الخاص باإلضافة إلى
دعم نواب الرئيس الذين سيقدمون خدماتهم ً
طوعا وسيحافظون على احترام تقاليد الناديُ .ويعد هذا النظام الهجين ً
كافيا
إلعطاء التوازن إلدارة نادي كرة القدم الذي ّ
ينسق بين العقالنية املالية واإلدارية للمديرين التنفيذيين ،وذلك مع وضع املكون
ِ
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العاطفي في االعتبارللحفاظ على قيم داعمي نادي فاسكوروذكرياتهم وتقاليدهم.
ً ً
ً
جديدا من أجل تعديل النتيجة املالية لنادي فاسكو
أخيرا عمل
يقترح مشروع سوماموس
			
دا جاما الريا�ضي في وقت قصير للغاية ،وذلك من خالل توليد سيولة نقدية قادرة على تشغيل النادي بكفاءة وجعله قادراً
على املنافسة مرة أخرى في كافة األلعاب الرياضية وليس على صعيد كرة القدم فحسب.
كما سيسمح مـشــروع ســومــامــوس لـلـنــادي بتحقيق هــدفــه االجـتـمــاعــي وتلبية جميع مطالب
			
ُ
أعضائه وداعميه ،حيث يعلي تاريخ فاسكو من قيمة السمات التي تميزالنادي عن أندية كرة القدم األخرى ،بطريقة تجعل
ِق َي ًما مثل االحترام واالندماج االجتماعي ودعم املساواة بين الجميع تعمل على تشكيل روح مشروع سوماموس.
تم التحقق من صحة إمكانية تطوير مشروع سوماموس في هذه النسخة الثالثة من خالل
			
تعيين فريق تنفيذي قادرعلى إدارة أي شركة وطنية كبيرة بامتياز ،وكذلك عبراختيارالشركاء التجاريين داخل البالد وخارجها
ممن كانوا على استعداد لبناء أعظم نسخة من نادي فاسكو على مر العصور من خالل العصف الذهني والنمذجة املالية
ُ َّ
التي أدت إلى اقتراح هذا املخطط االستراتيجي للنادي.
على الــرغــم مــن إدراج املحتوى املطلوب لخطة العمل فــي هــذا املستند كموجز تنفيذي مثل
			
وصف املؤسسة واملنتجات وتحليل السوق والتسويق والخطط التنفيذية واملالية ،فإننا نقسم خطة العمل إلى سبعة أقسام
حيث نبدأ مباشرة باملقدمة (القسم األول) ،ثــم تحليل  SWOTالــذي نتناول فيه نقاط الـقــوة فــي الـنــادي (القسم الثاني)،
ومواطن ضعفه (القسم الثالث) ،ونادي فاسكو التابع ملشروع سوماموس (القسم الرابع) ،ونموذج العمل الذي يقترحه
مشروع سوماموس (القسم الخامس) ،ومشروع سوماموس (القسم السادس) ،ثم الخاتمة (القسم السابع) .وفي النهاية
ُ
َّ
استعنا بها إلعداد هذه الوثيقة.
ندرج قائمة املراجع التي
ُ
املـخـ َّـطــط لـيــس مـقـصـ ً
ـورا عـلــى مشجعي فــاسـكــو فـحـســب ،ولـكـنــه مـ ُـخـ َّ
ـصــص لـســوق كــرة
هــذا
			
ُ
َ
ً
القدم بأسره .وبالتالي فإنه يتضمن أقساما تحتوي على حقائق يعرفها داعمو فاسكو حق املعرفة ،ولكنها أدرجــت هنا حتى
يستشعر الجميع عظمة تاريخنا ويــزيــد وعيهم بقيمة فاسكو الحقيقية ،وبالتالي يساهمون فــي تحفيز شركائنا أكثر فأكثر،
باإلضافة إلى جذب املزيد من املتوائمين مع هذه القيم النبيلة.
لذلك فــإن مشروع سوماموس له منطقه الخاص ،حيث نــادي فاسكو دا جاما الريا�ضي
			
ً
ّ
يمثلون إضافة للمجتمع العالمي ُّ
وتطور
بتاريخه وتقاليده ومدرسته وأطفاله وشبابه وموظفيه والعبيه وشركائه وداعميه ِ
ناديا يلهم املجتمع ليصبح ً
البشرية ،وهذا لتحقيق الغرض من كونه ً
مكانا أفضل من خالل قدرته على التغلب على التحديات
املعاصرة مثل الوباء والثورة الصناعية الرابعة.
ً
ُ ّ
خلد نفسه مـثــال لإللهام فــي العالم برغبتنا في
			
نسعى بكل تــواضــع إلــى التعاون لجعل نادينا ي ِ
ّ
املشجعين لفاسكو أكثرسعادة بما في
استئناف اإلنجازات التي أبرزته على الساحة الرياضية العاملية ،لجعل جميع األطفال
ِ
ذلك أطفالي جواو بيدرو وألكسندر ،وأدعوكم لالنضمام إلينا ،ويسرني أن أقدم لكم مشروع سوماموس.
لويس روبرتو ليفين سيانو
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القسم  :2نقاط القوة التي تميزنادي فاسكو دا جاما

 2.1املوجزالتنفيذي
نــادي ريغاتاس فاسكو دا جاما (نــادي فاسكو دا جاما الريا�ضي) ُي َعد منظمة رياضية غير
			
ُ
ّ
ربحية ُم َّ
خصصة ،أو كرست نفسها بالفعل ،ملمارسة  58رياضة مختلفة .أ ِســس النادي يوم  21أغسطس  1898في ريو دي
جانيرو على يد مجموعة من ّ
املجدفين؛ لالحتفال بالذكرى املئوية الرابعة الكتشاف الطريق البحري إلى جزر الهند والذي
ِ
ُ
ّ
توصل إليه املُستكشف َ
ً
والب َّحارفاسكو دا جاما ،ول ِقب النادي بهذا االسم تكريما له.
ِ
ويقع مقره الرئي�سي واإلداري فــي  131شــارع أملـيــرو دي مــورا الرئي�سي ،بحي فاسكو دا جاما
			
ُ
ً
ً
تكريما للنادي) ،في املنطقة الشمالية ملدينة ريو دي جانيرو حيث يقع أيضا ملعب ساو جانواريو الذي أن�شئ
(االسم املمنوح
عام  .1927كما يضم نــادي فاسكو أربعة مقرات في أماكن أخــرى وهــي :مقره البحري املوجود في  65شــارع تاسو فراغوسو
الرئي�سي فــي الجــوا رودريـجــو دي فــريـتــاس باملنطقة الجنوبية لــريــو دي جــانـيــرو؛ واملـقــر املـعــروف بــاســم مقر الــزنـزانــة (مـقــر نهر
كالبوسو) ،في شــارع جــارديــل جيركوليس ،بال رقــم ،بالقرب من مطار سانتوس دومــون؛ باإلضافة إلــى مركزين للتدريب قيد
التطويرويقعان في مدينة ديوس ودوكي دي كاكسياس.
يعتبر مـشــروع سوماموس أن نــادي فاسكو أكبر نـ ٍـاد فــي العالم ويـهــدف إلــى تطبيق مفاهيمه
			
ِ
ً
نموذجا لإلدارة واألداء الريا�ضي؛ بهدف إلهام الناس ليصبحوا أفضل ويبذلوا قصارى جهدهم.
لجعل النادي
ولذلك ّ
يقدم مشروع سوماموس خطة استراتيجية للنادي تهدف إلى تعظيم النتائج املالية
			
ِ
واالجتماعية ألصوله الرئيسية مثل كرة القدم والقاعدة وامللعب وتأثير العالمة التجارية على املناخ العام واالجتماعي .كما
يقترح املشروع غرس إدارة احترافية حديثة ومرنة ومتكاملة تتسم بالشفافية والفعالية ّ
يقدمها فريق تنفيذي بمقابل مادي،
ِ
إذ يندمج الفريق مع تقاليد النادي عبر مجلس إدارة وبرنامج امتثال صــارم َّ
ً
وأخيرا عوملة العالمة التجارية ،وابتكار
وفعال.
نموذج عمل جديد لـنادي فاسكو يقوم على جمع التمويل طويل األجل من جهة ،وزيادة رأس املال أو بيعه من جهة أخرى،
وذلك لتوفيراألموال الالزمة وإعادة هيكلة الديون وإنشاء فرق رياضية تنافسية ،باإلضافة إلى االستثمارفي األعمال التجارية
ّ
يعزز قدرة
التي تساهم في تحقيق النمو لزيادة اإليرادات الحالية والحصول على إيرادات جديدة وتوليد تدفق نقدي إيجابي ِ
النادي على الدفع ويزيد من جودة اإلدارة وكفاءتها ،مما يجعل النادي يبدو أكثر ً
نجاحا أمام خصومه.
وعالوة على ذلك فإن التخطيط التسويقي يشير إلى أن هناك زيادة في الطلب داخل البرازيل
			
ُ َّ
ّ
ُ
ً
َ
ويوضح التخطيط املالي أن النمواملتوقع سيجعل فاسكو ناديا ال يقهرفي جميع األلعاب الرياضية التي يشارك فيها،
وخارجهاِ ،
باإلضافة إلى االكتفاء الذاتي من الناحية املالية.
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ُ
ستكشف الذي يلهمنا اسمنا ورموزنا وألواننا
 2.2امل
ِ
ً
تكريما ألحد أعظم املالحين واملستكشفين في التاريخ :البرتغالي فاسكو دا
ُي َعد اسم النادي
			
َّ
َّ
ُ
جاما ابن امللح استيفاو دا جاما ،والذي تزوج دونا ماريا إيزابيل سودري .ولد فاسكو دا جاما عام  1469في مدينة برتغالية
ُ
تدعى سينيس وتقع في منطقة ألينتيخو .وتوفي في مدينة كوشين بالهند عام  .1524وفي نهاية حياته َّتقلد منصب نائب امللك
في الهند لفترة وجيزة.

املصدر :موقع índia Portuguesa3

برز فاسكو دا جاما لكونه ً
قائدا ألسطول الرحلة االستكشافية الكبرى التي غادرت لشبونة
			
َ
وسل َكت ً
ً
ً
طريقا ً
ً
بحريا جديدا إلى جزر الهند والتي كانت من ِتجا هاما للتوابل واألقمشة واألحجارالكريمة في عهد ملك البرتغال
دي مانويل األول.
بدأ التوسع البحري والتجاري للبرتغال في عهد امللك دي جواو األول عام  ،1415وذلك حين
			
ً
استولت األساطيل البرتغالية على سبتة (املغرب حاليا) في شمال إفريقيا .بعد ثالث سنوات احتلوا أرخبيل ماديرا .وفي ذلك
َّ
الحين عمل امللحون من مختلف الجنسيات لحساب حكومة لشبونة؛ بفضل جهود األمير د .هنريكي ( )1460-1394الذي
َّ
أسس مدرسة ساغريس عام  1416على الساحل الجنوبي للبالد ،حيث التقى علماء الرياضيات ورسامو الخرائط وامللحون
ُ
والطالب .وفي عام  1454اعترف البابا نيكوالس الخامس بحقوق البرتغاليين على جميع األرا�ضي والثروات التي اكتشفت.
تعج بالرحالت َّ
ق�ضى فاسكو دا جاما طفولته بالقرب من ميناء الغرب في بيئة ُّ
والبحارة .وحين
			
بلغ الثامنة عـشــرة مــن عـمــره ـكـان قــد شــرع بالفعل فــي فــن املــاحــة ،وعـبــر البحر األبـيــض املـتــوسـطوزار مدينة طنجة املغربية
التي غزاها املستكشفون البرتغاليون .ولكونه َّ
بح ًارا فقد وقعت على عاتقه مسؤولية حراسة املوانئ البرتغالية على الساحل
األفريقي والدفاع عنها ضد سفن القراصنة.
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وفي عام  1487قرر األمير د .جواو الثاني تعيين فاسكو دا جاما لقيادة الرحلة االستكشافية
			
ُ َّ
املخطط لها والتي تحلم بحط الرحال على جزر الهند .وبعد وصول بارتولوميودياس إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا،
بــدأت االستعدادات عام  1488للمشروع البحري الكبير الــذي يسعى إلى اكتشاف طريق بحري آمن إلى جزر الهند .توفي د.
جواو الثاني عام  1495في لشبونة ،ولكن خليفته د .مانويل استأنف ذلك املشروع.
وفــي الثامن من يوليو  1497عــام بــدأ البرتغاليون الحملة الكبرى التي غــادرت لشبونة بأربع
			
ً
قوافل .أبحرفاسكو دا جاما على متن سفينة ساو غابرييل برفقة كبيرقبطانه املخضرم بييرو دي ألينكيرالذي كان مسؤول
عــن توجيه األسـطــول بأكمله ،و ـكـان قــد أبحر بالفعل مــع بارتولوميو ديــاس .كما رافـقــه كــل مــن غونزالو ألفاريس قائد فريق
املالحة ،والكاتب ديوغو دياس شقيق بارتولوميو .ورافقت سفينة ساو غابرييل ثالث سفن أخرى وهي :سفينة ساو رافائيل
بقيادة باولو دا جاما (شقيق فاسكو) ،وسفينة بيريو بقيادة نيكوالو كويلو ،وسفينة اإلمــداد ساو ميغيل بقيادة غونزالو
نونيس التي اشتعلت فيها الـنـيـران أثـنــاء إبـحــارهــا بالقرب مــن خليج ســاو ب ـراس على الساحل الشرقي ألفريقيا .كما حضرت
مجموعة صغيرة من املترجمين الفوريين الذين لم تقل أهميتهم في نجاح املهمة عن أهمية الضباط .ومن بين هؤالء املترجمين:
مارتيم أفونسو الذي عاش في الكونغو وتعلم عدة لهجات ،وفيرناو مارتينزالذي أتقن اللغة العربية خالل فترة قضاها في أحد
السجون باملغرب.
ً
وهكذا على متن سفينة ساو غابرييل الذي كان يبلغ آنذاك ً 28
عاما فقط حين قاد أسطول
			
ً
ُ
َّ
مكو ًنا من أربع سفن وطاقم مكون من  170رجل خالل هذه الرحلة التي اعتبرت أطول رحلة بحرية حتى ذلك الحين ،متجاوزة
جولة كاملة حول العالم عبر اإلكــوادور والتي استمرت  10أشهر .حيث غــادر لشبونة في الثامن من يوليو  1497ووصــل إلى
كاليكوت على الساحل الغربي للهند في العشرين من مايو  .1498جدير بالذكر أن البرتغاليين كانوا أول األوروبـيـيــن الذين
ً
مرشدا لهم ،وتعلموا حساب خط العرض عبر
واجهوا مشكلة املالحة جنوب خط االستواء دون االستعانة بالنجم القطبي
قياس ارتفاع الشمس عند الساعة الثانية عشرة ً
ظهرا.

املصدر :موقع Índia Portuguesa4
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كان فاسكو أحد رجــال بالط دي مانويل األول امللكي ونبالئه الشباب ،وقد درس هذا امللك
			
الحادة فإنه رأى في فاسكو الشجاعة والثقة بالنفس التي جعلت منه قائداً
َّ
املالحة والرياضيات ،وعلى الرغم من طبيعته
ً
بالفطرة يمكنه السيطرة على مــا يواجهه مــن خطوب فــي عــرض البحر ،وإبـقــاء طاقم السفينة مشغول لفترة طويلة خالل
وجودهم على متنها.

صورة فاسكو دا جاما مقاس  44 × 56سم مرسومة بالزيت على لوحة قماشية .وراسمها مجهول.

عرضا ألعمال جيرا سانتا (الحرب املُ َّ
شاهد ً
قدسة) لترى الصعوبات التي واجهها األفراد العشرة الذين سافروا بعد شهرواحد
فقط:
“م ــرش ـهــرأغ ـس ـطــس وأص ـي ــب ط ــاق ــم الـسـفـيـنــة ب ــامل ــرض بـسـبــب شــدة
الحرارة .وسرعان ما َّ
تعفن الطعام .بدأت الرائحة الكريهة في االنبعاث
ُّ
من املــاء لدرجة أن هــؤالء الــرجــال كانوا يغطون أنوفهم أثناء الشرب.
كانت الروائح القوية تفرض سطوتها على كل مكان .بينما يحمل الرجال
مرتدين نفس
الشموع واملرا�سي في الشمس املحرقة ،ويعملون وينامون ِ
املالبس لشهور متتالية “.
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ً
واجه األسطول
أمواجا هادئة حتى جزر الكناري ،حيث وصل األسطول في الخامس عشر من
			
شهر يوليو .بلغ األسطو ُل َ
جزر الرأس األخضر بعد ً 26
يوما من السفر ومكث هناك ملدة شهرَّ .اتخذ فاسكو دا جاما مساراً
ً
دائريا عبر جنوب املحيط األطل�سي؛ لتجنب تيارات خليج غينيا حتى وصل إلى خليج سانتا هيلينا في السابع من نوفمبر .بعد
أيام قليلة من انتظار رياح جيدةَّ ،
وجه دفته إلى رأس الرجاء الصالح حتى بلغ مصب نهر الزامبيزي في الخامس والعشرين من
ينايرسنة  .1498ثم وصل إلى موزمبيق في الثاني من مارس.
وفي الثامن عشرمن مايو كان فاسكو دا جاما على ظهرالسفينة ر ً
اصدا الهند في مرمى بصره،
			
ُ
َّ
بعد آالف املغامرات التي خاضها على مداررحلته .في اليوم العشرين مايو ألقى مرساة سفينته في كاليكوت .ومع ذلك لم يتوج
وصوله للهند بالنجاح الدبلوما�سي؛ ألن فاسكو لم ُيحضر ً
ذهبا ،ولكنه جلب بعض الهدايا التي لم تكن مناسبة لتقديمها
ِ
إلــى َمـلـ ٍـك غني وعظيم ،باإلضافة إلــى إثـبــات رحلته أن اثنين مــن أكبر االعـتـقــادات السائدة حينذاك لــم يكونا ســوى أضغاث
أوهام( :األول) أن الهند كانت مأهولة باملسيحيين الذين سيكونون في غاية السعادة للقاء إخوانهم الغربيين لدرجة أن يطردوا
حلفاءهم من املسلمين.
ً
شعبا بسيطا على الرغم من كل ثرواتهم ،وسوف يبيعون بضائعهم الثمينة بال مقابل ً
(الثاني) أن الهنود كانوا ً
تقريبا.
ُ
بلغت األزم ــة ذروت ـهــا عـنــدمــا احـ ُـتـ ِـجــز عـلــى الـشــاطــئ كــل مــن ديــوغــو ديــاس وامل ـســؤول والـكــاتــب
			
ُ
ُ
ظهر شجاعته وجـرأتــه ،فاحتفظ
ومساعديه وم ِنعوا من الـعــودة برفقة األسـطــول .ـكـان على فاسكو دا جاما بعد ذلــك أن ي ِ
ً
بثمانية عشر ً
تمهيدا لتبادل الرهائن.
هنديا على متن سفينته
ـكـانــت رحـلــة الـعــودة أكـثــر صـعــوبــة ،إذ لقى معظم الـبـحــارة حتفهم ،وتـعـ َّـرض الـنــاجــون للجوع
			
واملرض (أدى وباء االسقربوط إلى القضاء على عدد كبير من طاقم السفينة) ،وذلك باإلضافة إلى مواجهة القراصنة .وجد
فاسكو املــاذ اآلمــن ُ
وحسن املعاملة على يد سلطان مدينة ماليندي ،حيث وصلوا في السابع من يناير  1499ومكثوا حتى
الحادي عشر من يناير .وفي طريقهم للخروج أضرموا النيران في سفينة ساو رافائيل ،إذ لم يكن عدد البحارة ً
كافيا لتوجيه
السفن الثالثة.
ُ َ
بعد عبور رأس الرجاء الصالح في مارس  1499احتفلوا بعودتهم املظ َّفرة ،وكانت سفينة بيريو
			
أولى السفن الواصلة .في العاشر من يوليو 1499وتحت قيادة نيكوالو كويلو أبحرت تلك السفينة البالية واملتهالكة بصعوبة
ً
مباشرة .كان البرتغاليون قد اعتبروا -منذ مدة طويلة -هذا األسطول
بالغة لتصل إلى ميناء كاشكايش الواقع أسفل لشبونة
في عداد الهالكين ،ولذلك انطلقوا مرحببين بهؤالء األبطال:
“ذه ــب كــويـلــو إل ــى املـلــك وأعـلــن
ُ
اكـتـشــاف الـطــريــق الـبـحــري املـفــ�ضــي إلــى الـهـنــد .استغرقت تلك
املأمورية الهامة ً 732
يوما .حيث قطعت السفن مسافة ال تقل
عن  24ألف ميل .كانت هذه بالتأكيد أطول رحلة معروفة في
التاريخ حينذاك ،سواء ِقيست بالوقت أو املسافة املقطوعة.
وصـ ـلـ ــت س ـف ـي ـن ــة ف ــاسـ ـك ــو دا
جاما بعد بضعة أسابيع بأوصال ُم َم َّزقة ومضخات عاجزة عن
إبـقــاء السفينة طافية .سافر  170رجـ ًـا ً
تقريبا على ظهر تلك
السفينة ،بينما عاد  55فقط على قيد الحياة.
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ولـ ــم ي ـكــن ال ـق ـب ـطــان الــرئ ـيــ�ســي
من بين أولئك الذين عــادوا على متنها .في رحلة العودة أصيب
شقيقه بــاولــو بــالـســل ،وازدادت حالته س ـ ً
ـوءا فــي اللحظة التي
انفصلت فيها السفن عن بعضها .انتظر فاسكو دا جاما ً
يوما
آخر حتى تعاود السفينة الظهور ،وذلك قبل أن ُي ّ
حدد مساره
ِ
مليناء سانتياغو الــذي اجتمع فيه األسطول في رحلة الذهاب.
ب ـم ـج ــرد وص ـ ــول فــاس ـكــو أس ـن ــد م ـس ــؤول ـي ــة إص ـ ــاح سـفـيـنـتــه
والـعــودة بها إلــى أرض الوطن إلــى جــواو دي سا كاتب السجالت
السابق لساو رافائيل.
اس ـت ــأج ــرج ــام ــا م ــرك ـ ًـب ــا ص ـغ ـيـ ًـرا
وخـفـيـ ًـفــا لـيــأخــذ شـقـيـقــه املـحـتـضــرإل ــى لـشـبــونــة بـســرعــة أكـبــر.
إال أن حــالــة بــاولــو أصبحت مـيـ ً
ـؤوســا منها بعد فـتــرة وجـيــزة من
مغادرتهما ،مما دفع فاسكو إلى تغيير وجهته إلى جزيرة تيرسيرا
الواقعة في أرخبيل األزور.
ول ـك ــن ب ــاول ــو ف ـ ــارق ال ـح ـي ــاة فــي
اليوم التالي لوصوله إلى الجزيرة .دفن فاسكو دا جاما شقيقه
َّ ُ
كتشف املسار
الـعــزيــز فــي كنيسة ديــر فرنسيسكان ،ثــم شــق م ِ
البحري إلى الهند طريقه إلى وطنه بحزن َّ
وروية”.
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في الوقت نفسه أخذت مدينة البندقية التي هيمنت على التجارة األوروبية إبان تلك الفترة،
			
دون إخطارالبرتغال حتى ،تكيل املديح للبالد بسبب اكتشافها ،وأعلن بيترو باسكواليغو ،الحاصل على درجة الدكتوراه من
جامعة باريس ،في خطاب بلغة التينية ُم َتقنة أن األوروبيين مدينون ملانويل بهذا اإلنجازاملذهل الذي ّ
حققه فاسكو دا جاما،
أكثرمن امتنانهم ألي ملك آخرسابق أو حالي،
فقال باسكواليغو بنبرة جادة تخفي اإلعجاب بين َّ
طياتها“ :لقد
تـفـ َّـوقــت يــا مــانــويــل عـلــى املـصــريـيــن واآلشــوري ـيــن والـقــرطــاجـيـيــن
ً
شخصيا”.
واليونانيين والرومان وحتى على اإلسكندر

ً
مكتشفا البرازيل
بعد اإلخفاق في حملتين قام بهما بيدرو ألفاريس كابرال ،الذي انتهى به األمر
			
بمحض الصدفة في رحلته برفقة جواو دا نوفا .وفي عام  1502أصدرفاسكو دا جاما أوامره مرة أخرى برحلة جديدة إلى جزر
الهند ،وتكونت الرحلة من عشرين سفينة باإلضافة إلى عتاد حربي ثقيل ،وذلك عقب حصوله على لقب أميرال بحر الهند
حيث فرض سيطرة القوات البرتغالية لفترة طويلة على املنطقة .كما حازلقب نبيل فيديجويرا عند عودته إلى لشبونة.
وفي عام  1524قام فاسكو دا جاما برحلته الثالثة إلى الهند وقد كان يتمتع حينها بصالحيات
			
نائب الرئيس ،فأعاد دوم دوارتــي إلى لشبونة بسبب إدارتــه الكارثية ،بينما أجرى فاسكو إصالحات سياسية كبيرة .توفي دا
جاما في مدينة كوشين بالهند ،في الرابع والعشرين من ديسمبر عام  .1524املؤسس الحقيقي لقوى البرتغال االستعمارية،
َّ
والذي خلد أسفاره لويس دي كامويس في القصيدة امللحمية “ Os Lusíadasأوس لوسياداس” :

“توقف أيها الطروادي واليوناني الحكيم
َّ
فقد فعلها ملحونا العظماء
فليصمت ألكسندرو وتراجانو
لقد بلغت شهرة االنتصارات التي حققوها
أنني أغني بحق التابوت البرتغالي الالمع
من جعلوا نبتون واملريخ.طوع أمرهم
توقفوا عن كل األغاني الحماسية القديمة
فها هي قيمنا تعلو اآلفاق”.
(ترجمة إيه زد فورمان)
ه ــذا ي ــدل عـلــى امل ـجــد الـعـظـيــم ال ــذي حـظـيــت بــه الـبــرتـغــال بـفـضــل فــاسـكــو دا جــامــا .امل ــؤرخ
			
البريطاني روجركراولييصف تلك امللحمة البرتغالية على النحو التالي:

“سـ ـ ــادت ف ـت ــرة ت ــاري ـخ ــة ق ـبــل أن ت ـش ــرع إح ـ ــدى امل ـمــالــك
األوروب ـ ـي ـ ــة ال ـص ـغ ـيــرة وال ـف ـق ـي ــرة ف ــي خـ ــوض م ـي ــاه املـحـيــط
األط ـلــ�ســي الـغــامــض وامل ـج ـهــول آنـ ــذاك ،ومـنــذ ذل ــك الحين
بدأت جوالت استثنائية من التوسع الغربي ألكثرمن 500
ع ــام .ـكـانــت الـبــرتـغــال قـبــل ذلــك ُتـ َـعــد الـ ُـبـقـعــة األكـثــر ً
تخلفا
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فــي غ ــرب ال ـق ــارة األوروبـ ـي ــة ،وس ــرع ــان مــا أصـبـحــت مــركـ ًـزا
إلمـبـراطــوريــة عاملية ومـ َّـهــدت الطريق ً
قطعا لـقــوى العوملة
ّ
تشكل عاملنا الحالي”.
التي ال تزال ِ

الفيلم الهندي  Urumiالصادرعام عام  2011والذي تدور أحداثه في القرن السادس عشر،
			
يصور لنا الجانب الوح�شي والعنيف والجشع للغزاة .حيث إن الحملة الثانية بقيادة األميرال كانت ُمـ َّ
ّ
ـزودة بعشرين سفينة
ِ
ـدجـجــة بــالـســاح ،وكــان لها ً
ُمـ َّ
ً
كثيرا رحلتهم األولــى الدبلوماسية الـتــي َّ
عسكريا يـفــوق ً
تكونت مــن ثــاث سفن فقط على
سمتا
استعداد إلقامة عالقات ّ
ُ
حطام سفينة البحارميري الذي
ودية ،كما كانت تؤمن بوجود مسيحيين في الهند .ومما يثبت ذلك
ِ
قاومهم بشجاعة.
ُ
بيد أنه ليس من حقنا أن نحكم على الحقائق التاريخية دون مراعاة اآلداب واألخالق والفلسفة
			
ً
َّ
السائدة في تلك األوقات ،فقد يكون ذلك إجحافا لفاسكو دا جاما إذا ما قارناه بالعديد من الشخصيات التاريخية العاملية
َ
األخرى ممن ُينظرإليهم كأبطال لشعوب مختلفة ،وال سيما في سياق الحروب الدينية التي كانت قائمة آنذاك بين املسيحيين
واملسلمين.
ُ
ً
ظهرأن فاسكو دا جاما لم يتمكن من العثور على الهند
			
وتجدراإلشارة أيضا إلى أن املقاالت ت ِ
ُ
إال بتوجيه من أحمد بن ماجد ( )1500-1432والــذي وِلــد في رأس الخيمة التي كانت في ذلــك الوقت إحــدى اإلمــارات التي
ُ
ّ
تشكل ً
جزءا من ساحل عمان .حيث إن القائد ال ـ َّلقب بأسد البحارقد استرشد بكتبه وخرائطه ومخططاته البحرية وبحارته
ِ
لسنوات .وعالوة على فإن مساهمته في املعدات واالختراعات البحرية قد غيرت إلى األبد تلك الطريقة التي نبحر بها في عرض
البحار السبعةُ .يقال إن خريطته العربية ،التي لم يكن يعرفها األوروبيون ،كانت ً
عونا كبيرا لفاسكو دا جاما وساعدته في
العثور على الطريق البحري إلى جزر الهند الذي لم يسبقه إليه أحد من قبل.

تاجرمسلم من مسقط .جين ديوالفوي .مذكرات التنقيب في سوسة ()1886–1884
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وعلى أي حال فمن املهم لنادينا ،الذي أسسه بعض الرياضيين محترفي األلعاب املائية ،أن
			
َّ
َّ
يتشرف باإلسهامات املالحية واالستكشافية لفاسكو دا جاما والتي سهلت التجارة العاملية للغاية ،كما شاركت في إثـراء
أوروبا والعالم كما هو اليوم.
وعالوة على ذلك فاألمر متروك بين يدي نادي فاسكو دا جاما الريا�ضي للمساهمة في تعزيز
			
ُ
السالم بين الشعوب؛ إذ أن هذا هوأحد األغراض الرئيسية للرياضة ،حيث تمارس مختلف األلعاب الرياضية بنفس القواعد
في جميع أنحاء العالم متخطية بذلك الحدود الجغرافيا ،واالختالفات املناخية والثقافية والدينية.
في خطة التنمية املستدامة لألمم املتحدة لعام  2030تظهر الرياضة بالفعل كوسيلة سهلة
			
وهامة لتعزيز التنمية والسالم املبني على أساس التسامح واالحترام ،باإلضافة إلى املساهمات التي يمكن أن تقدمها الرياضة
لتمكين األفراد وزيادة االندماج االجتماعي وتحسين التعليم والصحة.
ّ
َّ
سنوضح فيما بعد بتاريخنا الذي يجعل
يتفرد نادينا بكفاحه من أجل السالم واملساواة ،كما
			
جميع ُم ّ
حبي فاسكو يشعرون بالفخر.
ِ
بدءا من ألواننا التي تتضمن ً
ً
			
موزا كاملة تعبرعن رحالت فاسكو دا جاما الرائدة؛ ملا لها من
ر
ّ
الب َحاراملجهولة في الشرق ،بينما ُيرمزللمسارالذي اكتشفه األميرال بلون الشريط األبيض
أهمية كبيرة .فاللون األسود ِ
يمثل ِ
املائل في اتجاه طريق السفينة املالحي مع صليب وسام املسيح العسكري.
كـمــا تـنــاســب تـلــك األلـ ــوان ف ـكــرة االت ـح ــاد ال ـعــرقــي ال ــذي ُيـعـلــي م ــن ش ــأن مــؤيــديــه عـلــى وجــه
			
ّ
ُ
ً
وضح القسم التالي.
الخصوص ،والتي كان فاسكو أحد أكثراملبادرين تاريخيا باعتناقها كما ي ِ

املصدر :املتجرالرسمي لفاسكو دا جاما
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 - 2.3أجمل تاريخ في كرة القدم
لطاملا كان نادي فاسكو دا جاما الريا�ضي ر ً
ائدا في النضال من أجل املساواة .بل كان في عام
			
ناد لكرة القدم لديه رئيس ليس من ذوي البشرة البيضاء :كانديدو خوسيه دي أراوجو.
 1904أول ٍ
باإلضافة إلى ذلك وفي عشرينيات القرن املا�ضي بعد أن أثبت النادي جدارته بالفعل في لعبة
			
التجديف ،فقد بدأ نجم النادي يسطع في كرة القدم عبرتأسيس فرق تضم العبين ينتمون إلى طبقات اجتماعية أدنى ،وكان
ً
ذلك ً
جديدا على الساحة في ذلك الوقت ،حيث كان العبوكرة القدم من أصحاب االمتيازات وذوي البشرة البيضاء وأغنى
أمرا
الطبقات االجتماعية .أصبح الفريق بطل دوري الدرجة الثانية لريو دي جانيرو عــام  1922بمجموعة العبين من العمال
والسائقين والرسامين والحراس.
وحصل فاسكو عن طريق هــذه البطولة على مكان في دوري العاصمة للرياضات األرضية
			
( ،)LMDTحيث كانت هناك بالفعل أندية كرة قدم معتمدة في ريو دي جانيرو مثل أميركا وبوتافوغو وفالمنغو وفلومينين�سي،
ً
انتصارا في أربع عشرة مباراةَّ .أدى الصعود الصاروخي لنادي فاسكو إلى
كما نجح فاسكو في الفوز بتلك البطولة بأحد عشر
َّ
انزعاج منافسيه ،مما دفعهم إلى إنشاء دوري جديد لقبوه باتحاد العاصمة أللعاب القوى ( ،)AMEAولكن فاسكو حاول
االنضمام لهذا الــدوري باسم غير رسمي وهو “كاميسا نيجراس” (ويعني القمصان السوداء وهو لون ِّزيــه الرسمي) ،إال أن
َّ
املنافسين اشترطوا عليه استبعاد اثني عشر ً
العبا ،وعلل ضباط األندية األخرى ذلك بأن هؤالء الالعبين لم يكونوا يتمتعون بـ
“املكانة االجتماعية املناسبة ملمارسة الرياضة“ .كما كانت أمية العبي النادي أحد أسباب استبعاد فريق فاسكو.

وف ــي ال ـســابــع مــن أبــريــل مــن ال ـعــام ذاتـ ــه ،ق ــام رئ ـيــس ال ـن ــادي خــوسـيــه أوغــوسـتــو
			
ُ
بريستيس بكتابة بيان والتوقيع عليه ،وعرف هذا البيان باسم االستجابة التاريخية حيث أعلن فيه الرئيس
أن فاسكو يــرفــض املنافسة فــي ال ــدوري الرئي�سي لــريــو دي جانيرو بــدون فريقه املـكـ َّـون مــن الـســود والفقراء
والعاملين.

ّ
االطالع إليه بتاريخ 1610/2020/
املصدر .)GE’s Twitter (Globo :تم ِ
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بينما كانت األندية األخــرى الكبرى في املدينة تن�شئ بطولة كــرة قــدم موازية وال تصطفي فيها
			
سوى النخبة ،شهد نادي فاسكو زيادة في شعبيته ،وخاصة بين سكان ضواحي ريو دي جانيرو الذين كانوا يملؤون امللعب في
كل مبا اة .وفي عام َّ 1924
حقق فاسكو مرة أخرى بطولة  .LMDTوفي ظل الحضور الطاغي لجماهير فاسكو والدخل الذي
ر
حققه الـنــادي ،قــرر دوري  AMEAاستعادة عضوية فاسكو عــام  ،1925ولكن كانت هناك عقبة أخــرى وهــي عــدم امتالك
النادي مللعب خاص به.

املصدر( Vasco Campeão :فاسكو

البطل)10

إال أن حملة شعبية قد بدأت لجمع األموال لبناء ملعب للنادي بهدف التغلب على هذه العائق
			
ً
ً
اإلضــافــي ،وآتــت تلك الحملة ثمرتها بعد نجاحها في شـراء قطعة أرض مساحتها  65445مترا مربعا في حي ســاو كريستوفاو،
والتي حصل النادي عليها ً
نهائيا في  28مارس  .1925وهذا املكان املعروف باسم “شاحنة اإلمبراطور” ينتمي إلى مجتمع الطمي
املجهول ويقع في شارع “ساو جانواريو” الذي ُي َعد أحد طرق الوصول الرئيسية.
وفــي الـســادس من يونيو  1926وضــع الـنــادي حجر األســاس للملعب ،وبــدأ العمل في إنشائه
			
بأموال النادي الخاصة التي جمعها مشجعو فاسكو:
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صورة ملونة رقمية َّ
قدمها هامبرتو كوينتاس نائب رئيس شركة البترول البريطانية في البرازيلُ ،وي َعد أحد
داعمي فاسكو ُويعرف ً
أيضا باسم “رائد الفضاء الداعم لفاسكو”.

أطـلــق الـنــادي سـنــدات فــي الـســوق.كــأحــد اإلجـ ـراءات الـتــي َّروج لها الـنــادي لجمع األم ــوال .مما
			
ً
ً
َّ
برنامجا لزيادة عدد
شجع الناس على الـشـراء؛ ليحصلوا الحقا على املبلغ املدفوع باإلضافة إلــى الفائدة .كما أطلق النادي
األعضاءُ ،
وعرف البرنامج باسم باسم “حملة الـ  10000عضو” ،والتي ساهمت في أن يصبح فاسكو أكبر األندية من حيث
عدد األعضاء في مدينة ريو دي جانيرو.
عـلــى الــرغــم مــن وج ــود إسـهــامــات مــن أع ـضــاء أكـثــرثـ ـر ًاء ،فـقــد ُدع ــي املـجـتـمــع الـبــرتـغــالــي أيـ ً
ـضــا
			
للمشاركة ،حيث كان السواد األعظم للحملة من الطبقات االجتماعية األكثرشعبية وأصحاب الحانات والعديد من األعضاء
املحتاجين الذين َّ
قدموا ما يملكون رغم ضيق ذات اليد.
الجديربالذكرأن فاسكو لم يحصل على أي مساعدة حكومية ،األمرالذي َّ
تسبب في استمرار
			
مواجهة الـنــادي للصعوبات ،حيث إن واشنطن لويز رئيس الـبـرازيــل آنــذاك قــد رفــض طلب الـنــادي باستيراد األسمنت من
بلجيكا ،على الــرغــم مــن موافقته على هــذا الـطــب بالفعل ولـكــن ألعـمــال إنشائية أخــرى فــي الــدولــة ،مما اضـطــر فاسكو إلى
استخدام املزيد من األسمنت والرمال واألحجارلبناء ملعبه بأمان.
وبعد التغلب على تلك العقبات ُّ
وتدخل داعمي الناديُ ،ب ِني ملعب ساو جانواريو في غضون
			
ُ ّ
وسـ ِـلــم في الحادي والعشرين من أبريل  1927ليصبح أكبر ملعب في أمريكا الجنوبية .ظل ســاو جانواريو أكبر
عشرة أشهر،
ُ
مالعب أمريكا الالتينية حتى عام  1930حين ب ِني ملعب سينتيناريو (املئوية) في مونتيفيديو بأوروغواي .لم يعد ملعب فاسكو
األكبر في البرازيل عــام  1940بسبب افتتاح ملعب باكايمبو في ســاو باولو والــذي ُي َعد األكبر في ريــو دي جانيرو ،باإلضافة إلى
افتتاح ملعب ماراكانا عام  .1950ومع ذلك فقد حصل جميعهم على استثمارات عامة ،باستثناء ملعب ساو جانواريو.
وهذا امللعب الذي نتباهى به يستضيف مباريات فاسكو عندما يكون بمقدور الفريق اختيار
			
مكان املباراة ،وذلك في مختلف املسابقات التي يشارك فيها النادي حتى اليوم:
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املصدر( Futebol Informe :تقرير كرة القدم)11

ملحبيهُ .
يعتمد نادي فاسكو دا جاما الريا�ضي على الدعم املذهل ّ
ست َ
عرض أمثلة أخرى لهذا
			
ِ
الدعم في قسم خاص .ال يهدف مشروع سوماموس إلى زيادة مشاركة داعمي فاسكو املتحمسين فحسب ،ولكنه يسعى أيضاً
ُّ
ناد
لخلق املزيد من الفرص التي تستمرفي تعزيزالقضايا االجتماعية التي يدعو إليها فاسكو ،إذ نود أن يصبح أكثرمن مجرد ٍ
ُ
ريا�ضي ،وال سيما أن َمرافق نادي فاسكو ت َعد قريبة من العديد من الجاليات الفقيرة مثل مدينة ديوس ومانجيرا وتويوتي
وأرارا وباريرا وتيليجرافو.
ً
تاريخيا بالنادي ،ويهدف مشروع سوماموس إلى
ومدينة باريرا على وجه الخصوص ترتبط
			
توفيرشراكة قادرة على إحداث تغييرفي حياة الناس ،وخاصة األطفال والشباب الذين يعيشون هناك.

صورة التقطها أنطونيو بير
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كما َّ
يتميزنادي فاسكو بترويجه للرياضات األوملبية والباراملبية .ومن دواعي األسف أن نشاط
			
ً
َّ
ً
الرياضات الباراملبية قد توقف عام  ،2019لكننا نلتزم باستئنافه بداية من عامنا األول في املنصب؛ نظرا ألهميتها االجتماعية
ً
ً
رياضيا باإلضافة إلى  45طفل من ذوي اإلعاقة تبدأ أعمارهم من عام واحد ،كما تساهم في اندماجهم
حيث إنها تخدم 83
االجتماعي ونموهم النف�سي واالجتماعي.

12

املصدرUol :

هـنــاك الـعــديــد مــن امل ـشــاريــع املــدرجــة فــي م ـشــروع ســومــامــوس الـتــي تـسـعــى إل ــى خـلــق الـفــرص
			
وتكاملها ،وتـقــديــم يــد الـعــون للجميع وال سيما شـبــاب هــذه املـنــاطــق الفقيرة وأطـفــالـهــا وذلــك عبر االهـتـمــام بالتعليم وتوفير
ُ َّ
َ
وستكلل تلك اإلسهامات بمشروع امللعب الذي سيكون بؤرة تجديد ملنطقة ساو
الوظائف وزيادة الدخل وتطوير الرياضة،
كريستوفاو بأكملها واملناطق املجاورة لها؛ حتى نتمكن من مواصلة أجمل تاريخ لنادي كرة القدم هذا.
كما ُيـ َـعــد توسيع نطاق مــدرســة “فاسكو دا جــامــا” أحــد العناصر الهامة األخــرى فــي مشروع
			
ُ
سوماموس .أ ِ ّسست تلك املدرسة في الثامن من مارس  ،2004وهي واحدة من أكبر اإلنجازات التي تفتخر بها عائلة فاسكو؛
ألنها تضم الرياضيين الرئيسيين كما أنها ُم َّزودة بشبكة مدرسية تنسق أنشطتهم الرياضية وتدريبهم األكاديمي ،مما يسمح لهم
بالدراسة وبالتالي إحداث تغييرفي حياة هؤالء األوالد والبنات.
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املصدر :موقع نادي فاسكو الرسمي

وسيعمل توسيع املدرسة على تمكينها من تسجيل  600طالب مما سيجعلها ً
ً
مرجعيا
مركزا
			
ً
للتعليم الريا�ضي في أمريكا الجنوبية .وتحقيقا لهذه الغاية فإن املدرسة تخطط لتقديم دورات من شأنها أن تساعد الرياضيين
املحترفين املستقبليين على إدارة حياتهم املهنية بطريقة أفضل ،عالوة على الدورات الفنية واملهنية في املجال الريا�ضي ملن ال
يحالفهم التوفيق في أن يصبحوا رياضيين محترفين .وبالتالي فإن مركزفاسكودا جاما الريا�ضي التعليمي املستقبلي سيساهم
في تحقيق هدف النادي االجتماعي املتمثل في منح املزيد من فرص سوق العمل للرجال والنساء الذين يأتون من مناطق أكثر
ً
فقرا ،وال سيما تلك الفرص املتاحة في أنشطة النادي نفسه مما يوفرلهم الوظائف ويدرعليهم الدخل.
ّ
نسلط الضوء على أطــروحــة الــدكـتــوراه إليفاندرو كامارجوس
			
ومــن املهم في هــذا الصدد أن ِ
َّ
تيكسيرا فــي مجال االقتصاد التطبيقي بجامعة ســاو بــاولــو ( ،)USPحيث حلل العالقة بين التعليم الــذي عفا عليه الزمن
ومعدالت البرازيل في البرازيل .ووصلت تلك الرسالة إلى استنتاج مفاده أن زيــادة نسبة انقطاع طالب الصف األول الثانوي
عن الدراسة هي املسؤولة عن ارتفاع معدل جرائم القتلً .
وبناء على ذلك فإن الهدف من مشروع توسيع املدرسة هوأن يعمل
هذا املركز التعليمي الريا�ضي الجديد عالي املستوى على توفير ً
فرصا لألطفال واملراهقين في هذه املجتمعات ،والوفاء بالدور
االجتماعي لفاسكو؛ مما يساهم في النمو البدني والعقلي السليم آلالف األطفال!

املصدر31Ronca Ronca :
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ً
 - 2.4املشجعون األكثرتفاعل في البرازيل
ً
فصل ً
هاما في تاريخ فاسكو ،حيث يثبت قدرة مشاركة قاعدته
ُي َعد بناء استاد ساو جانواريو
			
الجماهيرية الضخمة واملتحمسة والتي يفوق عدد أعضائها  20مليون شخص.
كاف ملعرفة قوته الجماهيرية ،إال أنه
			
على الرغم من أن هذا اإلنجاز في حد ذاته كان أكثر من ٍ
ال يزال هناك العديد من الحقائق املذهلة األخرى التي تثبت هذه القدرة الهائلة على التأثيرفي العالمة التجارية.
ومن األمثلة على ذلك أن داعمي النادي قد بدأوا حملة طوعية في عام ُ 2013ت َّ
سمى فاسكو
			
بال ديون لخفض الضرائب الفيدرالية وذلك من خالل الدفع ملصلحة الضرائب مباشرة .في عام  2016توقفت الحملة بعد أن
ً
رسميا ببرنامج بروفوت ،وهو برنامج حكومي فيدرالي لتسوية ديون النادي الضريبية ،وهذا بعد أن نجح النادي
التزم النادي
في تجميع ما يربو على  1.2مليون ريال برازيلي خالل فترة الحملة.
َّ
حقق البرنامج ً
نجاحا منقطع النظير لدرجة أن مكتب النائب العام للخزانة العامة نفسه قد
			
اسـتـخــدم أداة على موقعه اإللـكـتــرونــي مثل تلك الـتــي أنـشــأهــا مبتكرو حملة فاسكو بــا ديــون .بــدأ البرنامج بفكرة فــي رأس
الطالب جيوردانو موخيل املشجع لفاسكو والذي كان يدرس القانون بجامعة ساو لويس ،ولكن الشك كان يساوره بشأن
تلك الفكرة .ولذلك ســأل أسـتــاذه في قانون الضرائب عن إمكانية قيام أطـراف أخــرى بتسديد ديــون النائب العام للخزانة
العامة على هيئة أقساط من خالل قسائم دفع الضرائب “( ”Darfوثائق تحصيل اإليرادات الفيدرالية) .ونجح تطويرالبرنامج
بعد ذلك في ضوء رد أستاذ القانون على هذا السؤال باإليجاب.
فــي اآلونــة األخـيــرة ،وبالتحديد فــي عــام  ،2019بعد أن َّ
تلقى الـنــادي ً
تبرعا مــن البلدية بقطعة
			
أرض في ديوس ،دشن ناد ي فاسكو حملة لبناء مركزه التدريبي تحت هذه الوسم LeadingOurWayToTheTrainingCen�#
ً ،)ter (vasco.com.br/ct
سعيا لطلب الدعم املالي من جماهيرالنادي.
ً
حقق تعاون الجماهير ً
قياسيا في التمويل الجماعي بالبرازيل ،حيث جمع النادي أكثر من
رقما
			
مليوني ريال في األيام العشرة األولى .وبحسب التقريرالسابع للنادي بشأن هذا املوضوع ،فقد جمعت الحملة مبلغ 5064032
ريال برازيلي حتى تاريخ 304/2020/.
وفــي نفس الـعــام بــدأت جماهير فاسكو حملة تطوعية على اإلنـتــرنــت تـهــدف إلــى تحقيق رقم
			
ً
مشجعا منهم
قيا�سي لحضور الجماهيربملعب ماراكانا هذا العام ،ونجحوا بالفعل في تحطيم الرقم القيا�سي بحضور 67395
ً
متفرجا قد دفع مقابل تذكرة حضوره ،على الرغم من أن ذلك كان في املباراة األخيرة من البطولة التي لم تكن تهم
61021
ً
َّ
املنافسين إطالقا ً
نظرا ألن الخصم قد هبط للدرجة األدنى بينما كان فاسكو قد تأهل بالفعل لكأس أمريكا الجنوبية.
َّ
ً
مستمرا ،فقد بــدأت حملة تطوعية أخــرى عام  2019دشنتها رابطة
وال يـزال وفــاء الجماهير
			
الجماهيربعد فترة وجيزة من فوز املنافس بلقب ليبرتادوريس دي أمريكا ،وساهمت تلك الحملة في أن يضم النادي أكبرعدد
من األعضاء في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية ،وأصبح هذا الخبر حديث العالم آنذاك .وذلك بعد أن َّ
تحول عدد األعضاء من
ً
ما يزيد قليل عن  30000عضو حتى أصبح أكثرمن  180000عضو:
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املصدر :فوكس سبورتس.

لذلك هناك أمثلة ال حصر لها يقدمها جماهير فاسكو إلظهار قوتهم وشغفهم بناديهم ،ومنها
			
ً
ً
األحداث األخيرة التي أظهرت ما يستطيع املشجعون تقديمه إذا أبلى النادي بالء حسنا .يجب على النادي أن يعامل مؤيديه
َ
بمودة واحترام عبر عالقة تفاعلية وتعاونية في إطار من املبادئ واملهنية والشفافية ،حيث ُيكافأ الجماهير على إثبات والئهم
ُّ
ّ
يوفرالنادي لهم املنتجات والخدمات عالية الجودة والتي يحتاج إليها مجتمع فاسكو بأكمله ،وذلك باإلضافة إلى التغلب
بأن ِ
على الخصوم والحفاظ على الروح التنافسية.

 - 2.5اإلنجازات
			

تتمثل إحدى نقاط قوة نادي فاسكو في إنجازات النادي املتنوعة في  58رياضة مختلفة.

املصدرVasco Notícias14 :

نحج فريق فاسكو األول لكرة القدم في الفوز ببطولتين لكأس اإلنتركونتيننتال ،األولى بطولة
			
ريفادافيا كوريه ماير الثمانية في عام  ،1953والثانية البطولة الدولية لباريس عام  ،1957ولديه كذلك ثالثة ألقاب قارية
وهــي :دوري أبطال أمريكا الجنوبية عــام  ،1948وكــأس ليبرتادوريس أمريكا عــام  ،1998وكــأس ميركوسور عــام  .2000فاز
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فاسكو ً
أيضا بخمسة ألقاب محلية لــدوري دوري الدرجة األولــى ،وأربــع بطوالت لــدوري القسم الثاني (البطولة البرازيلية)
وذلك في أعوام  1974و 1989و 1997و ،2000كما حصل على كأس البرازيل في عام  ،2011باإلضافة إلى خمس بطوالت بين
الواليات بواقع ثالث بطوالت ريو ساو باولو في  1958و 1966و ،1968وكأس أبطال ريو ساو باولو عام  ،1936وبطولة جواو
هافيالنج عام  .1993فاز فاسكو ً
أيضا بأربعة وعشرين لقب دولي،1947 ،1945 ،1936 ،1934 ،1929 ،1924 ،1923 :
،2003 ،1998 ،1994 ،1993 ،1992 ،1988 ،1987 ،1982 ،1977 ،1970 ،1958 ،1956 ،1952 ،1950 ،1949
.2016 ،2015

املصدرIsto é15 :

أما في فئة الشباب تحت ً 20
عاما فقد فازفاسكو ببطولة موندياليتواليابانية وكأس  FESAفي
			
عام  ،2001باإلضافة إلى كأس ساو باولو لكرة القدم للناشئين عام  2013والعديد من األلقاب األخرى .وفي فئة الشباب تحت
عاما فازفاسكو ً
ً 17
أيضا ببطولة موندياليتو دي فنزويال عام  ،1996وأربع ألقاب للبطولة البرازيلية في  1994و 1997و2002
و ،2007وعشرة بطوالت كأس البرازيل .وفي فئة الشباب تحت ً 15
عاما فازفاسكو ببطولة موندياليتودي فوتيبول عام ،1998
وأربعة ألقاب كأس الصداقة البرازيلية اليابانية في  2001و 2004و 2012و .2013وفي فئة تحت  14سنة فازفاسكو ببطولة
موندياليتوإيبركوب كوستا ديل سول ،كما َّ
حقق بطولة السلسلة الفضية في  .2014في فئة أقل من  13سنة حازفاسكو َ
كأس
فيوتشرز الدولية لألبطال عام  ،2019وكــأس موندياليتو لشبونة عام  ،2011وكــأس موندياليتو جو عام  .2016فاز فاسكو
بكأس موندياليتو جو تحت  10سنوات في عام  ،2017وكأس موندياليتو جو تحت  9سنوات في عام في عام  .2014وفي الفئة
تحت سبع سنوات فازفاسكو ببطولة كأس موندياليتوجو  ،2017وذلك فيما بين العديد من الفئات واملسابقات.
وعلى صعيد كرة القدم للسيدات فقد فازفاسكو بثالث ألقاب لكأس البرازيل في  1993و1994
			
و ،1998ودوري كرة القدم االجتماعي الوطني في  ،2013وتسع بطوالت كاريوكا سيطر فيها فاسكو على البطولة في ست نسخ
متتالية من  1995إلى  .2000فازفاسكو ً
أيضا بالبطولة البرازيلية في  2010و 2012و 2013ضمن العديد من البطوالت األخرى.
يشمل رصـيــد نــادي فاسكو على ميدالية ذهبية أوملبية واح ــدة حصل عليها الــاعــب لــوان في
			
أوملبياد ريودي جانيرو عام  ،2016باإلضافة إلى أربع ميداليات فضية ثالثة منهم في أوملبياد سيول  1988وفازبها كل من جيوفاني
ومازينيووروماريو ،عالوة على ميدالية واحدة في أوملبياد لندن في عام  2012والتي نجح رومولوفي الفوز بها.
أما في فئة السيدات تحت  20سنة فقد حقق نادي فاسكو البطولة البرازيلية تحت  19سنة
			
عام  .2000وفي فئة تحت  17سنة فازفاسكو ببطولة موندياليتو إبيركوب في  ،2012وبطولة كوبا برازيل إسكوالرفي  2013من
بين بطوالت أخرى.
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وعلى صعيد كــرة القدم الشاطئية للرجال فقد َّ
تصدر نــادي فاسكو التصنيف القاري لعام ،2019
			
والترتيب املحلي بين عامي  2011و .2019حيث فازنادي فاسكو بالبطوالت التالية :التاج الثالثي عام  ،2014وكأس العالم لألندية .2011
لقد فازنادي فاسكو ً
أيضا ببطولة ليبرتادوريس أمريكا في  2016و 2017و ،2019وبالبطولة البرازيلية في  2017و ،2019وبكأس البرازيل
مرتين في  2012و ،2014ودوري البرازيل  ،2014/2013وبطولة ريو ساو باولو في  2010وخمس بطوالت في ريو دي جانيرو أعــوام 1999
و 2003و 2014و 2018و .2020أما بالنسبة لكرة القدم الشاطئية للسيدات فنادي فاسكو هوبطل البرازيل عام  ،2017كما فزنا بكأس
البرازيل في عام .2012
وعلى نطاق كرة قدم الصاالت فقد َّ
حقق نادي فاسكو خمس بطوالت دولية بواقع أربع بطوالت عام
			
 ،1999وبطولة واحدة في  ،2001وبطولة أمريكا الجنوبية لكرة الصاالت عام  ،1983والدوري البرازيلي عام  ،2000وكأس البرازيل عامي
 1983و ،2000وذلك من بين العديد من اإلنجازات األخرى.
			
 2008و 2009و 2011و.2017

على صعيد فئة دوري كرة القدم السباعية حقق نادي فاسكو بطولة البرازيل أربع مرات ،وذلك أعوام

			
و 2015و 2016و 2018و.2019

وفــاز نــادي فاسكو ببطولة الـبـرازيــل خمس م ـرات فــي كــرة الـقــدم السباعية الباراليمبية أعــوام 2014

ولقد حصد نادي فاسكو بطوالت العالم في التجديف أربع مرات ،حيث فزنا مرتين في سباق جوندومار
			
الــدولــي في عامي  1999و ،2000ومــرة سباق الـقــوارب الــدولــي في ســان دييغو عــام  ،1999ومــرة في سباق الـقــوارب الــدولــي “ 500عــام على
اكتشاف البرا يل” عام  .2000وفي أمريكا الجنوبية فاز نادي فاسكو بثمان بطوالت ،إذ َّ
حققنا بطولة  Sem 4ثالث مرات أعــوام 1954
ز
ِ
و 1956و ،1988وبطولة  Com 4عــام  ،1954وبطولة  Com 8عــام  .1945كما فــاز نــادي فاسكو ببطولة لوسو برازيليان عــام ،1960
باإلضافة إلى بطولتي ماسترز دبل سكيف ،وبطولة  Sem 2في عام  .2010فازفاسكو بـ  46بطولة محلية من بينها البطولة البرازيلية للرجال
في أعوام  1987و 1998و 1999و 2000و 2001و 2002و 2007و 2008و ،2009وبطولتين في عامي  2005و ،2007وكأس برازيل دي
ريموفي أعوام  1987و 1998و 2000و 2001و 2002و 2007و 2008و .2009فازفاسكو بـ  47بطولة رسمية في التجديف للرجال ،كانت
آخرها في عام  ،2008باإلضافة إلى خمس بطوالت للسيدات في  1993و 1999و 2005و 2011و ،2017وهذا غيض من فيض بطوالت
فاسكو األخرى.
وعلى صعيد رياضة الـقــوارب الشراعية فقد فــاز نــادي فاسكو بثالث ميداليات أوملبية ،وميداليتين
			
فضيتين فئة الليزر بفضل روبرتو شيدت ،وفئة النجوم التي حققها توربين جريل ،باإلضافة إلى ميدالية برونزية واحــدة فازبها مارسيلو
فيريرا في فئة النجوم بسيدني عام  .2000كما أن نادي فاسكو هوبطل العالم وبطل البرازيل في فئة الرياضات الشراعية.
وفي ألعاب القوى فازنادي فاسكو بميدالية ذهبية في القفزالثالثي التي حصل عليها أديمارفيريرا دا
			
سيلفا في أوملبياد لندن عام  ،1948وأربع ميداليات فضية فازبها كل من :أندريه دومينغوس وإدسون لوتشيانو وكلوديني كيرينو وفيسنتي
لينيلسون وذلك في سباق  100مترتتابع بأوملبياد سيدني عام  .2000فازنادي فاسكو ببطولة أمريكا الجنوبية عام  ،1989باإلضافة إلى
عشربطوالت محلية أعوام  1952و 1953و 1954و 1955و 1958و 1973و 1975و 1976و 1987و ،2000وذلك إلى جانب العديد من
عاما حقق نادي فاسكو بطولة البرازيل للنساء ،أما في فئة تحتً 20
البطوالت األخرى .وفي فئة تحت ً 23
عاما فقد فازنادي فاسكو ببطولة
البرازيل أللعاب القوى عام  ،1984وكأس سباق الضاحية للسيدات في أعوام  2003و 2004و 2010و 2011و ،2017وكأس البرازيل في
سباق اختراق الضاحية للرجال عام  .2003كما فازنادي فاسكو ببطولة البرازيل أللعاب القوى العامة على مستوى األطفال والشباب
أعوام  2013و 2015و2016؛ وبطولة البرازيل أللعاب القوى للسيدات في  2012و 2013و2015؛ وبطولة البرازيل للرجال عام ،1988
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وبطولة البرازيل للسيدات عامي  2008و 2009باإلضافة إلى عدة بطوالت أخرى.
في كرة السلة لدى نادي فاسكو أربعة رياضيين حصلوا على ميداليات أوملبية برونزية بواقع اثنين في فئة
			
الرجال وهما ألفريدو دا موتا عام  1948في لندن ،وكالوديو نيفيس عام  ،2000باإلضافة إلى اثنتين في فئة السيدات ،وهما جانيث أركين
وكيلي في سيدني .كما فازنادي فاسكو بأربع بطوالت في كرة السلة للرجال على مستوى أمريكا الجنوبية ،حيث حققنا بطولتي دوري أمريكا
الجنوبية في عامي  1999و ،2000وبطولتي أمريكا الجنوبية لألندية في عامي  1998و .1999ولم نتوقف عن حصد البطوالت املحلية عامي
 2000و ،2001كما حققنا الدوري الذهبي عام  ،2016إلى جانب الفوز بـ  16بطولة كاريوكا أعوام  1946و 1963و 1965و 1969و1976
و 1978و 1979و 1980و 1981و 1983و 1987و 1989و 1992و 1997و 2000و ،2001باإلضافة إلى دورة كاريوكا .2014

وبالحديث عن كرة السلة للسيدات فقد فازنادي فاسكو بدوري أمريكا الجنوبية عام ،2002
			
والبطولة البرازيلية عام  ،2001وثالث بطوالت كاريوكا أعوام  2000و 2001و.2003
كما أن نادي فاسكو له باع في الرياضات املائية ،حيث فزنا بعشرميداليات أوملبية في السباحة،
			
َّ
خمس منها ذهبية ،إذ حققت السباحة الهولندية إنجي دي بروجين ثالث ميداليات في سباق  50متر سباحة حــرة ،و 100متر
سباحة حرة ،و 100مترسباحة فراشة للسيدات ،كما فازت السباحة األوكرانية يانا كلوشكوفا بميداليتين في سباق  200متر،
و 400مترسباحة متنوعة للسيدات .أما عن امليداليات الفضية فقد فازت إنجي دي بروين بميدالية فضية في سباق  100متر
تتابع حــر ،وكذلك فــازت يانا كلوشكوفا بميدالية في سباق  800متر سباحة حــرة .أمــا امليداليات البرونزية فكانت من نصيب
كارلوس خايمي وإدفالدوفاليريووجوستافوبورجيس في سباق  100مترتتابع حر .فازنادي فاسكو بالبطوالت النسائية البرازيلية
في سباقات املاراثون املائي في عامي  2000و ،2001أبطال السباحة املتزامنة البرازيليون في عام  ،2000زعيم تصنيف السباحة
للبالغين في عامي  2000و 2001مع بطولتين برازيليين لنوادي املستعمرة البرتغالية في عامي  1991و ،1993ثالث جوائزماريا
لينك  1999و 2000و ،2001بطل أمريكا الجنوبية للماجستيرعام  1998وتمهيدي املاجستيرعام  ،1999بطل الصيف البرازيلي
األول فــي عامي  2000و ،2001خمس بـطــوالت برازيلية للناشئين  ،واحــدة للشباب وثــاث بـطــوالت لألطفال .أمــا فــي السباحة
الباراملبية فقد حصل نــادي فاسكو على بطولة  Circuito Brasil Loterias Caixa Etapa Rio-Sul em Equipeأعــوام 2018
و 2019و .2020وفي كرة املاء فازنادي فاسكو ببطولة البرازيل للرجال عام  .2000أما عن رياضة الوثب البهلواني فقد فازنادي
فاسكو ببطولة البرازيل في  1972و 1973و 1974و 1975و 1977و 1987و 2000و ،2001باإلضافة إلى البطولة البرازيلية
الشتوية لعام  .2000كما حقق نادي فاسكو بطولة البرازيل للرجال في رياضة ركوب األمواج عام .2011
وفــي األلـعــاب القتالية فــاز نــادي فاسكو بــأربــع بـطــوالت عاملية ،إحــداهــا دولـيــة وأخ ــرى برازيلية
			
للكبار ،واثنتين في بطولة العالم ،باإلضافة إلى بطولة الجيو جيتسو البرازيلية .أما عن رياضة الجودو للرجال فقد حقق نادي
فاسكو أربــع بطوالت على مستوى أمريكا الجنوبية ،وثــاث بطوالت على مستوى البرازيل ،وفي فئة الجودو للسيدات فاز نادي
فاسكو ببطولة محلية .كما فازنادي فاسكو بأربع بطوالت برازيلية في الكاراتيه بواقع ثالث بطوالت للسيدات وبطولة واحدة
للرجال .وفي لعبة الكيك بوكسينغ بأسلوب قتال النقاط حصل نادي فاسكو على كأس البرازيل في  2018و .2019وفي التايكوندو
رجال فازنادي فاسكو بدورة األلعاب األمريكية عام  ،2000وبطولتين محليتين في  2000و ،2008وكأس البرازيل عام ،2000
وبالنسبة لفئة السيدات فقد كان نادي فاسكو بطل البرازيل لعام .1999
وفي الكرة الطائرة الشاطئية فازنادي فاسكو بست ميداليات أوملبية فضية أربع منها للسيدات،
			
وفازت بها كل من أدريانا بيهاروشيلدا في أوملبياد سيدني عام  2000وأثينا عام 2004؛ وباقي امليداليات الستة فازبها العبان وهما
زي ماركو وريكاردو عام  .2000كما حصل نادي فاسكو أيضا على بطوالت في فئتي الرجال والسيدات .لدى نادي فاسكو ً
أيضا
أبطال برازيليين من الرجال والنساء في الكرة الطائرة الشاطئية .في كرة الطائرة للصاالت لدينا راكيل الذي فازبميدالية برونزية
أوملبية في سيدني .كما حقق نــادي فاسكو عــدة بطوالت على مستوى البرازيل في الكرة الطائرة للرجال ،وكــرة الطائرة جلوس
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للرجال.
في الفروسية حصل نادي فاسكو على ميدالية أوملبية نالها رودريجو بيسوا في مسابقة الفرق
			
بسيدني ،2000كما أننا أبطال أمريكا الجنوبية.
ُّ
وعالوة على ذلك فقد حقق نادي فاسكو بطوالت عاملية في كرة قدم األزراروالتزلج على األلواح
			
والـريــاضــات اإللكترونية وكــرة القدم الطائرة والفروسية ،وعلى مستوى أمريكا الجنوبية حققنا بطوالت في كــرة قــدم األزرار
ُّ
والبولينج واملالكمة وتنس الطاولة ،وكذلك على مستوى البرازيل فزنا ببطوالت كرة قدم األزرار والتزلج على األلــواح والبولينج
والتجديف واملبارزة للسيدات ،وكرة القدم األمريكية للرجال ،والتقاط الراية الشاطئية للسيدات ،وكرة اليد والتنس والرماية
ومنافسات الثالثي الحديث للرجال والسيدات.
ولهذا عندما شارك نادي فاسكو في األوملبياد بـ  129العب حصلنا على  35ميدالية أوملبية منها
			
سبعة ذهبية :خمسة في السباحة وواحدة في ألعاب القوى وواحدة في كرة القدم ،باإلضافة إلى  18ميدالية فضية :ستة في كرة
الطائرة الشاطئية وأربعة في كرة القدم وأربعة في ألعاب القوى واثنتان في السباحة واثنتان في اإلبحار ،وكذلك  10ميداليات
بــرونـزيــة :أربـعــة فــي كــرة السلة وثــاث فــي السباحة وواح ــدة فــي الـكــرة الطائرة وواح ــدة فــي الفروسية وواح ــدة فــي ريــاضــة الـقــوارب
الشراعية.
وقــد فــاز نــادي فاسكو بعشر ميداليات أوملبية فــي السباحة :خمس ذهبيات وفضيتان وثــاث
			
برونزيات ،باإلضافة إلــى ست فضيات في كــرة الطائرة الشاطئية ،وخمسة ميداليات في ألعاب الـقــوى :ذهبية وأربــع فضيات،
وخمسة ميداليات في كرة القدم :ذهبية وأربع فضيات ،ثالثة في رياضة الشمعة :فضيتان وبرونزية ،وكذلك برونزية واحدة في
الكرة الطائرة وأخرى في الفروسية.

ناد في العالم ،ولهذا السبب
			
نادي فاسكو هو ًأكبر ٍ
فإننا نسعى ألن يظل النادي مستحقا لتلك املكانة.

املصدرVasco Notícias16 :
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القسم  -3الوضع الحالي لنادي فاسكو :مواطن الضعف املؤقتة
 - 3,1وصف املؤسسة
 - 3,1,1املوقع
وكما ذكرنا ً
آنفا فــإن املقر الرئي�سي واإلداري لنادي فاسكو دا جاما الريا�ضي يقع في 131
			
ً
شــارع أملـيــرو دي مــورا الرئي�سي ،بحي فاسكو دا جاما (االســم املمنوح تكريما لـلـنــادي) ،فــي املنطقة الشمالية ملدينة ريــو دي
ُ
جانيرو حيث يقع ً
أيضا ملعب ساو جانواريو الذي أن�شئ عام  .1927كما يضم نادي فاسكو دا جاما أربع مقرات في أماكن
أخرى وهي :مقره البحري املوجود في  65شارع تاسو فراغوسو الرئي�سي في الجوا رودريجو دي فريتاس باملنطقة الجنوبية لريو
دي جانيرو؛ واملقر املعروف باسم مقر الزنزانة (مقر نهر كالبوسو) ،في شارع جارديل جيركوليس ،بال رقم ،بالقرب من مطار
سانتوس دومون؛ باإلضافة إلى مركزين للتدريب قيد التطويرويقعان في سيداد دي ديوس وكاكسياس.

 – 3,1,2الهيكل القانوني
ُ
نادي فاسكو دا جاما الريا�ضي املسجل في سجل دافعي الضرائب للشركات ( )CNPJتحت
			
ُ
َ
ُ
َّ
رقم  45-0001 / 33.617.465يعد جمعية خيرية رياضية وترفيهية ومساعدة وتعليمية غير ربحية ألجل غير مسمى ،وذلك
بموجب شروط الئحته الحالية ،وبشخصيته االعتبارية الخاصة واملتميزة عن أعضائه ،ويوصف بأنه كيان ملمارسة الرياضة،
ويقع مقره في  131شارع أمليرو دي مورا الرئي�سي ،بحي فاسكو دا جاما في مدينة ريو دي جانيرو بوالية ريو دي جانيور ،الرمز
البريدي .060-20.921
			
يتعلق بتنظيمه وعمله.

ً
وفقا للبند األول من املادة  217من الدستور الفيدرالي ،يتمتع النادي باستقاللية إدارية فيما

ّ
			
يوزع النادي الفوائض التشغيلية بين أعضائه أومديريه أومسؤوليه أوموظفيه أواملتبرعين
ال ِ
ـوزّ
العرضيين سـ ً
ـواء كانت تلك الفوائض صافية أم إجمالية ،وكذلك ال يـ ِ ع أربــاح أسهم أو مكافآت أو فوائد أو أي أجـزاء من
أصوله التي اكتسبها من خالل ممارسة واجباته وأنشطته وتطبيقها بالكامل في تحقيق أهدافها االجتماعية ،ويشمل ذلك
حالة اإلنهاء أو االنسحاب .وإذا لم يكن لديه فائض في حساباته ،أو إذا كان لديه فائض في سنة معينة ،فإنه سيخصص ذلك
الفائض بالكامل للحفاظ على أهدافه االجتماعية وتطويرها.
			

ً
وبناء على ذلك ُي َعد النادي جمعية أهلية غيرربحية.

يلتزم النادي بمبادئ الشرعية والكفاءة والطابع غير الشخ�صي واملبادئ األخالقية والدعائية
			
واالقتصادية ،وال يجوز له التمييز ضد العرق أو اللون أو الجنس أو الدين عند تنفيذ أي من أنشطته .يحرص النادي ً
دائما
على كونه أداة للتقريب بين البرازيليين والبرتغاليين.
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األغراض االجتماعية للنادي هي:

 - 1الترويج للنادي من خالل أداء العروض ،وممارسة األنشطة الرياضية بطريقة ترفيهية أوتنافسية ،واملشاركة في املسابقات
ً
والبطوالت التي تروج لها الكيانات اإلدارية الرياضية الوسيطة للنادي أو التابعة له مباشرة؛
 - 2تشجيع أنشطة املساعدات االجتماعية والتعليمية واملدنية والخيرية ،عن طريق العروض والبطوالت ،أوتوفيرمقرالنادي
لهذه األنشطة؛
 - 3تعزيزتدريب الالعبين املشاركين في دورات األلعاب األوملبية والباراملبية ،وتطويراملرافق الرياضية املناسبة لهذه األنشطة؛
ً
ً
وسلبيا داخل اإلطارالقانوني أو خارجه.
إيجابيا
رئيس مجلس اإلدارة يمثل النادي

 - 3.1.3الهيكل اإلداري
يـتــألــف ال ـنــادي مــن خـمــس هـيـئــات وهــي:الـجـمـعـيــة الـعــامــة ودوره ــا هــو انـتـخــاب رئـيــس الـنــادي
			
ًّ
ممثل للهيئة اإلدارية.
ونصف أعضاء املجلس التداولي .املجلس التداولي هوالسلطة التشريعية والتوجيهية للنادي ،كما يعمل ِ
مجلس املتبرعين وهو السلطة الوسيطة للنادي والذي من واجباته أن يشرف مباشرة على إدارة األصول االجتماعية .لجنة
مراجعة الحسابات وهي سلطة إشرافية ذاتية ومستقلة لها سلطة إبــداء الـرأي فيما يتعلق بتقارير األداء املالي واملحاسبي،
وحول املعامالت السهمية َّ
ً
عضوا هم الرئيس ونائب الرئيس ونائب النائب ،باإلضافة
املنفذة .املجلس اإلداري املكون من 17
نائبا ً
إلى ً 14
إداريا للرئيس.
فيما يلي اإلدارات املسؤولة عن نواب الرئيس :اإلدارة القانونية والطبية وإدارة اإلفصاح عن
			
البيانات والعالقات العامة واالتصاالت والتراث واملالية والعالقات املتخصصة واالجتماعية واألطفال والشباب وكرة القدم
ورياضات األماكن املفتوحة واملغلقة والرياضات البرية والبحرية واأللعاب املائية.
تمارس جميع هذه املكاتب أنشطتها طواعية دون استحقاق أي تعويض .يوجد مشرفون أو
			
مديرون محترفون يتقاضون رواتب نظير خدماتهم في مجاالت معينة مثل كرة القدم واإلدارة ،لكنه إجراء حديث وغير شائع
ّ
تركزعلى اإلدارة التنفيذية.
في النادي ،وال سيما فيما يتعلق بالحوكمة التي ِ

 - 3.1.4السجالت والنزاهة واألمان
نـ َّـفــذ ن ــادي فــاسـكــو وح ــدات نـظــام املـعـلــومــات املـتـكــامــل ( ،)ERP of TOTVSوالـتــي لــم تـقـ ِّـدم
			
ً
االندماج الكامل لعمليات النادي بعد ،وذلك وفقا للميزانية العمومية السنوية لعام  2018والتي تحتوي على البيانات املالية
ً
اعتبارا من  31ديسمبر  2018باإلضافة إلى تقريرمراجعي الحسابات املستقلين.
			
شركة بي دي أو.

كما أعاد النادي صياغة هيكله املحاسبي بدعم من غرانت ثورنتون ،وخضع ملراجعة َّ
قدمتها

			

ُّ
ومع ذلك رفض مجلس اإلدارة ميزانية عام 2018؛ ً
التحقق من صحتها،
نظرا ألنه لم يستطع
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ونظرا لنقص األهمية ً
ً
نسبيا ،بسبب نقص األهمية املادية 43333 ،مليارريال برازيلي ،و 32088000ريال برازيلي بسبب عدم
وجود أدلة على اإليداعات القضائية ،و 6241000ريال برازيلي لعدم وجود أدلة بخصوص إنهاء العقد  ،2018و3308000
ريال برازيلي لعدم وجود دليل على إجازات مدفوعة األجر ،و 1696000ريال برازيلي لعدم وجود دليل على مصاريف خالل
اإلجازة .لم تتمكن لجنة مراجعة الحسابات من إبداء رأيها إزاء نقص الوثائق التي تفحصها.
عـلــى الــرغــم مــن إح ـراز بـعــض الـتـقــدم ،فــإن الحقيقة هــي أن قــدرة الـنــادي أبـعــد مــا تـكــون عن
			
الوصول إلى إدارة استراتيجية فعالة دون االندماج املتكامل للنادي ،والذي يقتصراليوم ً
أساسا على املحاسبة فقط.
وعالوة على ذلك فهناك حاجة َّ
ملحة لتنفيذ نظام صارم للنزاهة (االمتثال) ،ملنع املحسوبية
			
ومبدأ الحاالت الخاصة ،حيث ما يزال أصدقاء البعض يحظون بالتوظيف والعمل في نادي فاسكو.

 - 3.2التحليل املالي
ً ُ َ
للمدخلت التاريخية في امليزانيات الرسمية التي نشرها النادي ،ودون أي إعادة صياغة
وفقا
			
ً
بناء على املؤشرات املو�صى بها للتحليل املقارن ،فقد ارتفع الدين في الفترة  2019-2003بأكثرمن خمسة أضعاف :من حوالي
 132مليون ريال برازيلي في  2003إلى ذروته التي بلغت حوالي  688مليون ريال برازيلي في عام  ،2014واستمرفي االرتفاع حتى
وصل إلى  649مليون ريال برازيلي في شهريونيو  ،2020وهو سابع أكبردين لألندية البرازيلية ،ولم يتجاوزه سوى ديون أندية
بوتافوجو وكروزيرو واإلنترناشيونال وكورنثيانزوأتلتيكو إم جي وفلومينين�سي.
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ً ً
إن زيادة وارتفاع الديون ليست بالضرورة أمرا سيئا فمن املمكن أن تعني أن هنالك استثمارات
			
في مشاريع ما أو مبادرات ّأدت للنمو .ومع ذلك لم يكن األمر كذلك ،ألن املديونية لم تحقق أي إنجاز مستمر ومناسب سواءً
كان ذلك في املجال الريا�ضي أو امليراثي أو املالي (وينعكس ذلك في زيادة اإليرادات) ،مما ّأدى إلنهيارمالي كبير.
ً
إن فقدان القدرة التنافسية وامليزة الرياضية كان واضحا ليس في كرة القدم فحسب ولكن
			
في باقي الرياضات األخــرى ،كما لم تشهد األصول اململوكة للنادي أي زيادة ذات أهمية ،باستثناء تأسيس وتوسيع أكاديمية
فاسكو دي غاما عامي 2004م و2020م على التوالي وشراء بعض العقارات واملمتلكات حول النادي.
أضف إلى ذلك املشكلة الرئيسية للنادي وهي توليد اإلي ـرادات والتي لم تكن تحدث بصورة
			
مستمرة ومتكررة ،وبعد أن تجاوزت في السنوات  18املاضية حاجز  200مليون فقط في ثالث سنوات (2016م و2018م
و2019م) وهذا مايعادل  %17من املدة فقط.

جــاءت أعلى إي ـرادات تاريخية فــي عــام 2018م وعندها احتفلت اإلدارة الحالية فــي امليزانية
			
ّ
العمومية السنوية لذلك العام وذلــك لوجود أكبر فائض في تاريخ الـنــادي بين األنــديــة البرازيلية حيث تعدت اإلي ـرادات 64
مليون ريال برازيلي.
مع ذلك تجدراإلشارة إلى أنه في ذاك العام توقف املجلس اإلداري عن تزويد حاالت الطوارىء
			
ً
ً
ً
بـ  76ميليون ريال برازيلي مما قد يتسبب في عجزوليس فائضا ضمن العام ،والتي كانت من املمكن أن تسبب عجزا ال فائضا
فــي الـعــام .فــي عــام 2019م حصل عجز فــي املـزانـيــة العمومية قــدره  5.095ميليون ريــال بـرازيـلــي فيما يتعلق بــالـطــوارىء غير
املخصصة وفي عام 2018م  76مليون ريــال برازيلي وقد لوحظ أن الخسائر املتملة ستكون  29مليون ريــال برازيلي (فرصة
خسارة الدعاوي تتراوح مابين  %25إلى  ،)%75ولكن الفارق البالغ  47مليون ريال برازيلي لم يتم تأمينه وهو الذي سيتم تبريره
ً
فقط في حال كنا نفكرفي فرصة بعيدا عن الخسارة ( %0إلى  .)%25في حال قمنا بتطبيق ال 29مليون ريال برازيلي من الخسائر
املحتملة والتي تم توضيحها في 2019م فسيكون الفائض الواقعي في 2018م  35مليون ريال برازيلي مع األخذ في االعتبار أن
 47مليون ريال برازيلي تشيربشكل فعلي إلى الخسائرالغيراملحتملة.
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باإلضافة لذلك في عام 2018م تم جمع املبيعات من الرياضيين باولينهو ومادسون وماتيوس
			
ّ
فيتال والذين رغم مساهمتهم الكبيرة في زيادة اإليرادات مثلوا زيادة بنسبة  %34.2والتي هي أقل من الزيادات في عام 2015م
( )%47.5و( )%59.1في عام 2011م و( )%63في عام 2009مُ .يمثل العام األخير النسبة املئوية القياسية املسجلة للزيادة في
الفترة الخاضعة للتحليل.
ً
وتجدراإلشارة أيضا أن بيع الالعب باولينهوعلى األرجح بمبلغ  76.7مليون ريال برازيلي والعبين
			
آخرين حملهم تكلفة باهظة مرتبطة بهم وذلك ألنه حتى مع غياب املخصصات املذكورة أعاله كان الفائض الظاهر (ربح غير
متكرر) أقل من القيم املكتسبة من هذه املبيعات.
املشاكل الخطيرة األخرى “غير مو�صى بها” هي املمارسات كإقتطاع ضريبة الخدمة ( )ISSمن
			
مزودي الخدمات خارج البلدية ومساهمات الضمان االجتماعي ( ،)INSSبدون سداد الديون أو املستحقات وتوليد ديون يتم
سدادها على أقساط وديون ضريبية تمنع النادي من الحصول على وثيقة براءة ذمة من الديون ( ،)CNDsوالتي من شأنها أن
تسمح للنادي االستفادة من املشاريع التحفيزية على سبيل املثال.
وهذا العام 2020م في حال لم يكن هنالك دخل إضافي كبيع الالعب تاليس ماجنو فسنشهد
			
أسوأ دخل في السنوات الست املاضية.
ً
ومع ذلك فإن تحليل املنحني البياني السابق يسمح لنا أيضا بالتضليل أنه بطريقة ما هنالك
			
تحسن كبير في اإليرادات بين عامي 2015م و2019م ،والتي يمكن أن تشير لبعض الزيادة التدريجية في اإليرادات خاصة في
تلك السنوات 2016م و 2018و2019م ،أي عندما تجاوزنا حد ال  200مليون ريال برازيلي .وبالرغم من ذلك عندما نقوم
بتبديل قيمة اإلي ـرادات لـلــدوالر لقياس هــذا التطور امللحوظ بالعملة الصعبة فيتضح أن أفضل فواتيرنا كانت بين عامي
2009م و2011م عنما كسرنا  70مليون دوالر أمريكي ومنذ ذاك الحين لم نصل لهذا املستوى ،والذي يعني تقليل فواتيرنا
بالتزامن مع ندرة البطوالت الهامة.

عندما نقوم بتحليل أعلى نسبة نمو لإليرادات بالعملة الصعبة من عام آلخر ندرك أنه خالل
			
عام 2018م كان هنالك نمو بنسبة  %14.8فقط أي أقل بكثيرمما كانت عليه خالل عام 2015م والتي بلغت ( )%33.5وعام
2011م ( )%41.3وكذلك عام 2009م والتي حطمت مرة أخرى الرقم القيا�سي بنمو قدره .%119
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ً
بالنسبة لعام 2020م ـكـان متوقعا أن تكون مخصصات امليزانية بوجود فائض قــدره 154
			
مليون ريال برازيلي .لتحقيق هذا الهدف والذي كان غير واقعي وحتى قبل األزمة كانت هنالك توقعات من خالل آلية التكافل
بمبلغ  86مليون ريــال برازيلي و 46مليون ريــال لعمليات نقل الالعبين الرياضيين من الـنــادي .وبالرغم من ذلــك فالحقيقة
ً
عندما نقوم بتبديل قيمة اإليرادات املحققة للنصف األول من العام لتكون بالدوالريمكننا أن نالحظ أن األمرمختلف تماما
ً
ً
عما كان متوقعا والحقيقة هي أننا حققنا أسوأ إيرادات خالل االثنا عشر سنة املاضية وربما تزيد قليال ال  30مليون دوالر
أمريكي.
وفي هذا السيناريو أي في حال أنه لو تم بيع تاليس ماجنو بالسعر املتوقع فإن هذه اإليرادات
			
ُ
ستكون قريبة من ال ـ  50مليون ريــال برازيلي أي ذات مستوى اإلي ـرادات منذ عــام 2009م والــذي يشير ويوضح أن املشكلة
ليست في بيع مواهبنا قبل األوان فحسب بل إن املشكلة األساسية الركود الكامل في قدرتنا على جمع األموال والتي يمكنها أن
تجعل النادي ينمو بشكل فعال ويتبع منحني تصاعدي مزدهرفي أقل من عشرسنوات!
ً
وبــالـتــالــي هنالك انـهـيــار مــالــي فــي الـنــادي وي ــزداد س ــوءا عندما يـبــدأ بالحاجة إلــى الـتـفــاوض على
			
املستحقات املستقبلية كورقة مساومة للحصول على التمويل وخاصة عندما يتعلق األمربأحد مصادره الرئيسية لإليرادات
املتكررة وهي حقوق االنتقال مما قد يعيق مفاوضلت اإليرادات املستقبلية ،وبالتالي اإلضرار باإلدارة بشكل سلبي في محاولة
للبحث عن فكرجديدة في التمويل.
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أنــه حـتــى مــع ذلــك لـيــس مــن املـمـكــن أن تـتــاءم بشكل مـتـزامــن مــع التدفق
			
ً
النقدي الذي سيسمح للنادي بالعمل بكفاءة نظرا ألن خدمة القروض مع الرسوم والغرامات مضافة إلى النفقات الجارية
ُ
التغطى بشكل كاف في اإليرادات مما يجعل القروض قصيرة األجل غير ُمستحقة الدفع وتضغط بشكل يومي ومزعج على أي
ً
حد مهما كان متدنيا من التخطيط الشغلي حيث بلغت ذورتها واليمكن السيطرة عليها.
ً
ُ
وفقا للميزانية الرسمية للنادي لعام 2019م التي نشرت في نيسان /أبريل 2020م ،فقد بلغ
			
إجمالي الدين حوالي ال 650مليون ريال برازيلي وذللك بعد خصم الدخل املؤجل .وقد بلغ الدين الضريبي  284مليون ريال
برازيلي من هذا اإلجمالي واملبلغ الذي يتم تسويته هو  205مليون ريال وهومستحق الدفع عبر ( PROFUTانتقاالت الالعبين).
يبلغ دين العمل  160مليون ريال برازيلي ويبلغ إجمالي الدين املدني الذي يتضمن مقدمي الخدمات والقروض  206مليون
ً
ريال برازيلي .وفقا لذلك فإن  %44من ديوننا هي ذات طبيعة مالية و %32ذات طبيعة مدنية و %24لطبيعة العمل.
تعادل املسؤوليات الغير متداولة ما يناهز الـ  385مليون ريال برازيلي ( %59من ملف ديوننا)
			
وتعادل الخصوم املتداولة  265مليون ريال برازيلي (.)%41
وتتضمن املسؤوليات الغيرمتداولة ما يناهز  243مليون ريال برازيلي كأقساط ضريبية و13
			
مليون ريــال برازيلي في اتفاقيات العمل املدني واتفاقيات العمل و 40مليون ريــال برازيلي على شكل قــروض و 76مليون في
حاالت الطوارىء املدنية والعمالية.
تـبـلــغ الـخـصــومــات امل ـتــداولــة مــا يـنــاهــز  265مـلـيــون ري ــال ب ـرازيـلــي مـنـهــا  10.2مـلـيــون ري ــال مع
			
املوردين و 56مليون متأخرات و 1.8مليون ضرائب غيرمدفوعة و 10ماليين في صورة و 56مليون في اتفاقيات العمل املدني
و 41مليون أقساط ضريبية و 8ماليين ديون مع اتحاد كرة القدم لوالية ريو دي جانيرو ( )FFERJواتحاد كرة القدم البرازيلي
ً
( )CBFو 82مليون ريال برازيلي كقروض .وفقا لسعر الدوالر البالغ  5.39فهنالك حاجة إلى ما يقارب  49مليون دوالر أمريكي
لتسوية الديون قصيرة األجل مع ترك مستحقات (انتقاالت الالعبين)  PROFUTوقانون العمل على أقساط.
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إن تكلفة الديون ضمن قانون العمل هي جيدة من حيث التدفقات النقدية ولكنها أمر �سيء
			
ً
كقروض وذلك نظرا للفائدة والتصحيح النقدي املرتفع لذلك فإن الوضع املثالي يتطلب جمع  30مليون دوالرأمريكي أخرى،
وذلك لسداد إجمالي ديون العمالة مما سينتج عنه حوالي  80مليون دوالرأمريكي.
ً
إن داع ـمــي ومـمــولــي فــريـقـنــا يـعـلـمــون ج ـيــدا أنــه مــن خ ــال مـيــزة الـتـخـفـيــض فــي حــالــة الـســداد
			
النقدي ،فإن جمع  60مليون دوالر أمريكي سيكون كافيا من أجل إعادة هيكلة الديون ،بما في ذلك العمالة ،وهو ما سيؤدي
أيضا لبعث الثقة في سوق الرياضيين الراغبين باالنضمام إلى النادي.
إال أن هذا سيؤدي فقط إلى إعــادة هيكلة الدين وتوفير سيولة نقدية ،ولكن فائضنا سوف
			
ً
ً
ً
يظل معتمدا إلى حد كبير على بيع الرياضيين قبل األوان ،واعتمادا على التمويل ،وإذا كان التمويل ،سوف يبقىلزاما علينا
ً
أن ندفع ثمن الدين الذي نأخذه ،ولكي يتسنى لنا أن ندرك أننا نحتاج أيضا إلى موارد استثمارية مطلوبة لتمويل النمو ونمو
العائدات حتى يتمكن نادي فاسكو من تحقيق التنمية املستدامة على نحو ّ
فعال.
ُ
يبدوأن هذا النمواملستدام ُيركزإلى حد كبيرعلى خلق نظام إيكولوجي جديد للعائدات يحظى
			
باألولوية في توقع اإليرادات في العالقة مع املؤيدين .لذلك فإنه من الضروري زيادة عمليات التسليم ،من الناحيتين الكمية
ً
والنوعية ،وأيضا االستثمار في فريق قــوي لكرة القدم ،وفــي معداتنا وأصولنا بشكل عــام ،وفــي أعمال تجارية جديدة قــادرة
على زيــادة عائداتنا ،وكما سنقوم في القسم املخصص التوضيح عن تفاصيل املشاريع ،سوماموس بحيث يتجاوز إجمالي
االستثماراملطلوب  200مليون دوالرأمريكي ،بما في ذلك التكاليف وضمانات الهيكلة.
والحقيقة هي أنه لو كان النادي شركة لربما كان في حالة إفــاس ،ولكان الدائنون قد رفعوا
			
ً
دعــوى إفــاس بالفعل ،نظرا لالنتهاكات العديدة واملتوالية لالتفاقات خــارج نطاق القانون واالتـفــاقــات القضائية ،وهــو ما
يساهم بشكل كبير في تحقيق مصداقية النادي كجهة جيدة في الوفاء بالتزاماته املفترضة ،مما يــؤدي إلــى إبعاد ااملزيد من
ً
العمالة الجيدة لالنضمام إلى موظفيه واالعتماد بشكل متزايد على القروض ،ويكاد يكون موازيا لنظرائه ومنافسيه املجهولين
والغامضين وسلف الدخل من جميع األنواع.
غيرأن هذا ال يعني أن هناك حاجة ماسة إلى إدارة الشؤون املالية في هذا السياق الذي يوضح
			
جزئيا ،الحلقة املفرغة التي يجد فاسكو نفسه فيها حيث يتوجب عليه ُويلزم بالقيام بضخ استثمارات مختلفة عن اإليرادات
التي تقوم بممارستها بالفعل .ولــن يمكن إال ألمــوال جديدة أن تعمل على إعــادة الـتــوازن إلــى املــوارد املالية ،وخاصة إذا كنا
راغبين في اكتساب القدرة على املنافسة بشكل فعال مرة أخرى في هذا االستئناف ،وعدم االكتفاء بـالتقشف الزائف الذي
يبقينا في املوقف الفوضوي الحالي أو الذي قد يزيد األمر ً
سوء.
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 - 3.3تحليل البيئة العامة
 - 3.3.1الوضع الداخلي:
األزمات ،وتدهور الرياضة ،وعدم االستقرارالسيا�سي
تنتهي األزمــة املالية ،كما تــم تحليلها فــي القسم السابق ،إلــى قـيــادة مجالس إدارة
				
ً
ً
النادي األكثر تنوعا للعمل في االحتيال ضد الدائنين طيلة الوقت ،والبحث عن أكثر السبل تنوعا لضمان الدفعات العاجلة
ً
(النظرية الشاملة القصيرة) ،قبول البيع بسعر أقل من السوق وتقليل توقعات األسعار إليراداتنا األكثر تنوعا ،مما يضعف
ً
مــن نـزاهــة مــواقــف ممثلي ال ـنــادي ،ون ـظ ـرا إلــى ضـعــف الـنـتــائــج الــريــاضـيــة ،مـمــا يعطي املــزيــد مــن املـجــال للشكوك والـشـكــاوى
ً
واالنتقادات فضال عن التوفيق والحظ.
وعلى هذا فإن األزمة املالية تتسبب في إحداث أزمة فنية ،كما يحدث في األوقــات التي ترتفع
			
فيها تكاليف كرة القدم إلى حد كبير ،ويصبح من الصعب على نحو متزايد منافسة املخاصمين ،األمر الذي يؤدي إلى حصول
نتائج رياضية بالغة الضعف.
فــي الــواقــع أنــه على الــرغــم مــن شغف والـت ـزام أنـصــاره وتاريخه غير القابل للمقارنة وإنجازاته
			
العديدة من املا�ضي ،فإن نادي فاسكو يعاني من تدهور منذ عام  ،2001لم يعبرها أويتجاوزها إال بفضل اإلنجازات املتفرقة
التي حققتها بطولة الكاريوكا في أعوام  ،2003و ،2015و ،2016وكأس كوبا في البرازيل في عام .2011
وفــي العقدين املاضيين أصبحت االنـتـصــارات شحيحة ،ولــم نربح ســوى عــدد قليل جــدا من
			
البطوالت مقارنة بنفس الفترة بين عامي  1981و ،2000عندما ربحنا بطولة أمريكا الجنوبية في عام ( 1998ليبرتادوريس)
وعــام ( 2000ميركوسور) ثــاث بطوالت برازيلية في  1989و 1997و 2000وسبع بطوالت كاريوكا ( 1982و 1987و1988
و 1992و 1993و 1994و.)1998
باإلضافة إلى هذه الفترة املروعة التي دامت  19سنة ماضية ،فهناك ثالث حاالت هبوط إلى
			
الدرجة الثانية من بطولة البرازيل 2008 ،و 2013و ،2015حيث باختصار ،قدمنا ً
أداء وضعنا في الترتيب العاشر ،أسوأ
بحوالي  %80من البطوالت البرازيلية في ذلك الحين.

قيرفلا اهيف سفانت يتلا ةنس نيرشعلا ءارو وه ةيناثلا ةجردلا يرود يف فينصتلا نأ ربتعن ،ءادألا ثيح نمو
ىلوألا ةجردلا يرود يف
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ً
وبما أن ما ُعــرض وقــدم هنا لم يكن كافيا ،حتى عندما لعبنا في دوري الدرجة الثانية ،فقد
			
صنفنا في دوري الدرجة األولى في املركزالثالث.
وانـتـهــت ه ــذه األزم ــة الـفـنـيــة ،الـتــي شـهــدهــا ال ـنــادي وم ــؤي ــدوه الــذيــن ت ـعــودوا عـلــى الـعــديــد من
			
اإلنجازات واإلبتهاجات ،إلى اإلسهام في إضعاف سياسة النادي ،العاجزعن االستجابة للتحديات املفروضة عليه.
ً
ومن ناحية أخــرى ،بلغت األزمــة السياسية مستوى مدمرا ،حيث بدأ البعض في إلقاء اللوم
			
ً
على األخرين وكأن مشكلة النادي شخصية تماما .وخالل هذه الفترة ،يجري توحيد نحو أربعين مجموعة سياسية تخصم
ً
وتهاجم بعضها بعضا ضمن صالحيات الـنــادي وعلى الشبكات االجتماعية ،مما يــؤدي إلــى فتح أبــواب املؤسسة وشرايينها،
وال ــذي يــؤدي إلــى أن يفقد الـنــادي مـســار األه ــداف املشتركة الـتــي تــوحــد وتجمع أع ـضــاءه ،وهــذه الـصـراعــات تــولــد الكراهية
واإلحباط والتي تنتهي بفقدان صورة املؤسسة وتشويهها والتالعب بها ،والذي يأخذ النادي إلى أخبارالصراعات والتنافسات
داخل النادي ويبعده عن االهتمام بنتائج النادي الرياضية وتحقيق أهدافه االجتماعية.
باإلضافة إلــى كــل ذلــك فهناك حالة عــدم االسـتـقـرار السيا�سي وعمليات التخريب املتنوعة،
			
حيث إن هذا األمر ال يقدم أي فوائد إيجابيات لطرف من األطراف املتصارعة ،ألنها ال تنتمي إلى الجماعة أو األشخاص التي
بيدها السلطة ،ويؤدي ذلك إلى تراكم املواقف التي يرفض بسببها املسؤؤلين عن النادي التعاون مع هؤالء األشخاص الذين
ينتمون وال يشتركون في نفس املجموعات السياسية التي يتقاسمها الوضع.
ً
ومن املؤسف أن جزءا من األعضاء ُمنخرطون في سياسة النادي من أجل الهيمنة والحصول
			
على السلطة في أرض مدمرة ،والقتال واملنافسة فيما بينهم ،وفي كثيرمن األوقات يقومون بتشجيع املجموعات التي يمثلونها
أكثرمن املؤسسة التي ينتمون إليها ،إن الحل الفعال إلنقاذ النادي من الوضع الذي هو عليه األن واألزمة املالية التي يعيشها
النادي وتتفاقم بشكل دوري ،والتي تتغذى على األزمة الفنية مما يفسرويبين الحلقة املفرغة التي يمربها النادي منذ عقدين.

أزمة مالية> أزمة فنية> أزمة سياسية
يوجد ضرورة ُملحة من أجل الخروج من دائرة الصراع هذه ،ولهذا السبب يجب وجود قيادة قادرة على االستماع
للجميع ،والقدرة على قبول التعاون ،وأهم من كل �شيء ،اخذ قرار بعدم اإلنضمام إلى أي من هذه املجموعات السياسية،
ً
وعلى الرغم من أحترامه للجميع ،حتى يتثنى له في الواقع من التزام الحياد اللزم للتحول النهائي للنادي والسير به قدما ،وأن
يقوم بالتشجيع على إحــداث تغييرات هامة فــي نـمــوذج اإلدارة وفــي الــوصــول وتحقيق حلول مالية نهائية للتخلص مــن هذه
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األزمة املالية ،إما عن طريق إيجاد مردود جديد ودائم ،أو من خالل إعادة هيكلة االلتزامات القائمة وتحسين إدارة السيولة
النقدية ،من أجل إعادة فترة إزدهارالنادي وتألقه ،بهذا تكون اإلدارة جيدة وحميدة.

 - 3.3.2البيئة الخارجية وتهديداتها
ً
ُ
وتوفر البيئة الخارجية أيضا تهديدات ومخاطر تمثل تحديات يتعين التغلب عليها من قبل
			
مشروع سوماموس ومن بينها مايلي:
 )1قدرات املنافسين،
 )2عدم موثوقية املؤسسة في السوق،
ً
 )3عدم موثوقية البلد في العالم ،والذي يؤثرعلى الرياضة أيضا،
 )4إنحداروتراجع كرة القدم البرازيلية،
 )5الوضع االقتصادي للبلد في ظل جائحة كورونا ،19-Covid
 )6التشريع البرازيلي،
 )1قدرات املنافسين،
ً
باإلضافة إلــى كونه واضـحــا ،إلــى أنــه من الـضــروري واملهم أن نضع في اعتبارنا خــال التحليل البيئي الخارجي ،دور
ً
ُ
قدرات املنافسين ،والتي حاليا تزيد اختالفاتهم فيما يخص فاسكو ،والتي تظهرأنه من املهم ليس النظرداخل النادي فقط،
ً
بل أيضا النظرحول املعاييروطريقة إدارتها للوصول إلى نتائج رياضية ومالية أفضل مما توصلنا إليه ،في ظل املجازفة بالوقوع
في دائــرة محاطة ومليئة بالفوائض وخفض الديون ،في سيناريو وبرنامج مالي بإيرادات أقل بكثير من عائدات املنافسين مع
تفاقم عدم تسليم األلقاب إلى املؤيدين وعدم إدارة وتشغيل نادينا بشكل جيد وجودة عالية وكفاءة كبيرة.
ً
باإلضافة إلــى ذلــك ،فهم وإدراك املمارسات التي تجعلهم يجمعون املزيد من الدخل ،أيضا من املهم البحث عن
فكرة وابتكارنستطيع من خالله جني إيرادات جديدة تجعلنا الفوز والتفوق على منافسينا بذكاء وحكمة.
في القسم التالي ،سوف نقوم بتناول املنافسة بشكل مفصل لتوضيح مدى ضخامة التحدي.
عدم مصداقية املؤسسة في السوق
 )2عدم موثوقية املؤسسة في السوق،
إن األزمات املالية والفنية والسياسية التي قمنا بذكرها في األعلى ،قد جعلت من فاسكو بيئة قمعية وغيرواضحة،
حيث يتم إنتهاك االلتزام باالمتثال للعقود بشكل مستمر.
وهذا من شأنه أن يجعل النادي غيرجذاب بالنسبة للسوقً ،
سواء من منظور مصلحة شركاء األعمال املحتملين،
أو أهتمام املدربين والرياضيين الذين يفضلون النوادي التي تتمتع باستقرارأكبروأفضل مما هو عليه فاسكو.
إن فقدان اإلدارة املهنية والحكم املالئم واملناسب ،الذي يشمل تنفيذ برنامج للنزاهة ،والذي يشير ُويظهر للسوق
إلى وجود فريق عمل تنفيذي يتمتع باألخالق والسمعة الطيبة والعطرة وقادر على التحقق من صحة مشروع إعادة الهيكلة
ً
املستدامة ،يجعل من الصعب استرداد املؤسسة ،والتي ُينظر إليها دائما على أنها منزلية أو مألوفة أو إقطاعية ،مما يزيد من
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عدم وجود االستقراروانعدام الثقة.
ً
أيضا ،فإن هذا السيناريوينعكس في تسعيراملمتلكات من خالل عملية خفض األسعار ،مما يؤدي إلى وقوع خسارة
متزايدة لقيمة العالمة التجارية ،مما يؤدي إلى جعل التعافي املالي أكثرصعوبة مما كان عليه.
ً
 )3ج عدم موثوقية البلد في العالم ،والذي يؤثرعلى الرياضة أيضا،
وفي جميع اإلجتماعات واملحافل الدولية التي حضرتها ،كان القلق الذي ينتاب املستثمرين
ً
األجانب إزاء الفساد وعدم وجود االستقرار املؤس�سي في البالد بشكل عام .فوفقا للتقرير الذي قامت بنشره بي بي �سي نيوز
ً
في الثالث والعشرين من شهر يناير /كانون الثاني لعام  ،2020تراجعت البرازيل كثيرا خــال األعــوام الخمسة املاضية ،في
تصنيف الفساد في العالم ،وأصبحت تنافس ألبانيا ومصر.
تم شرح وعــرض هذه الحقائق في إصــدار  2019من خالل مؤشر مدركات الفساد ( )IPCالصادر في يناير من هذا
ً
العام من قبل منظمة الشفافية الدولية ( .)Transparencyولفهم أفضل فإن التصنيف الدولي  IPCيتبنى مقياسا يتراوح من
صفر إلى ( ،100في الحالة األولى صفر يتم تصنيف الدولة على أنها فاسدة)( ،أما في الحالة الثانية  ،100تصنف الدولة بأنها
دولة في حال ووضع جيد).
في إصدارعام  ،2019سجلت البرازيل 35نقطة ،كما كانت عليه في عام  .2018حيث أنها تراجعت وسقطت ترتيب
واحد بالنسبة للدول واألقاليم األخرى التي تم تقييمها ،حيث أصبحت في املرتبة  ،106وقد كانت تتعادل مع ألبانيا ( والتي
تعد أفقردولة في أوروبا) ،وساحل العاج ومنغوليا ومقدونيا الشمالية والجزائرومصر .في إصدارعام  ،2018ظهرت البرازيل
في املرتبة .105

ً
تاريخيا على التوالي ،حيث ال تتجاوز  35نقطة.
وتحافظ البرازيل على أسوأ نتيجة

أما البلدان التي تعد أكثر نزاهة في العالم فهي الدنمارك ونيوزيلندا برصيد  87نقطة ،تليها فنلندا  86نقطة ،وسنغافورة
والسويد وسويسرا  85نقطة ،والنرويج  84نقطة ،وهولندا  82نقطة .وتتصدر املانيا ولوكسمبورج التي حصلت على 80
نقطة ،قائمة العشرة األوائل.
وفي أمريكا الجنوبية ،تحصل األرغــواي على 71نقطة ،وشيلي على 67نقطة ،واألرجنتين على
			
 45نقطة ،واكوادور على  38نقطة ،وبيرو على  36نقطة ،باإلضافة إلى البلدان اإلفريقية مثل ،رواند على  53نقطة ،وفانواتو
على  46نقطة ،والسنغال  45نقطة ،وجامايكا على  43نقطة ،وغانا على  41نقطة ،وغامبيا على  37نقطة ،واثيوبيا على 37
نقطة ،وتنزانيا على  37نقطة وغيرها.
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ً
ووفقا ملا ذكرته باتريسيا موريرا ،املديرة التنفيذي ملنظمة الشفافية الدولية:

لكي نحظى بأي فرصة إلنهاء القساد ومن أجل
تحسين حياة الناس ،يتوجب علينا أن نواجه
العالقة بين السياسة واملال .وال بد من تمثيل
جميع املواطنين خالل عملية صنع القرار

ً
ويؤثر الفساد في البلد على جميع أنشطتنا وأعمالنا وال يمكن أن يكون مختلفا فيما يتعلق
			
بالرياضة الوطنية ،التي تحاول أن تتعافى من حاالت اإلدانة وإعتقال ممثلي الرابطات الرياضية الوطنية في أعلى مراتب عملها
ومناصبها.
وقد وصلت القضايا التي تنطوي على إدعاءات باختالس بعض الكيانات املوارد املالية لصالح
			
ضباط األندية الفيدرالية ،وهذا يتطلب وضع برنامج للنزاهة في النوادي والجمعيات ،حيث ال يمكن جذب استثمارات جديدة
إال إذا تم توفيرالثقة واألدلة على االستخدام القانوني واملشروع لألموال التي يتم جمعها.
ً
أما بخصوص ما يتعلق بكرة القدم ،فقد كان دائما ُينظرإلى عمليات نقل وتحويل الرياضيين
			
ً
ً
في األســواق املستحوزة على أنها معقدة ومربكة كثيرا ،نظرا لعمليات تقسيم النسب املئوية بين األندية والرياضيين ورجال
ً
األعمال واملستثمرين ،إضافة إلى عدم وجــود الوضوح الكافي فيما يتعلق بالوجهة املناسبة لألموال املدفوعة كغرامة على
فسخ العقد.
 )4تراجع وانحداركرة القدم البرازيلية
في الحقيقة إن كرة القدم التي نقدمها لم تحقق نفس النتائج الجيدة التي قامت بتحقيقها من قبل ،كما أنها قد
ً
اثرت سلبيا على قدرة السوق الوطنية في جذب شركاء دوليين ُجدد وتقديرالرياضيين .والواقع أن هزيمة املنتخب البرازيلي في
بالده ضد أملانيا في بطولة كأس العالم لعام  ،2014واالستبعاد واإلقصاء املبكر في كؤوس عام  2006وعام 2010و،2018
قد قلل من أهمية البالد على الساحة العاملية.
أمــا في مسابقات نــوادي أميركا الجنوبية ،مثل ليبرتادورس ،فــإن كــرة القدم البرازيلية التـزال قــادرة على الحفاظ
على بعض التوازن في املنافسة ،وبشكل خاص فيما يخص منافسينا الرئيسيين ،األرجنتين ،حيث قامت كرة القدم الوطنية
بالفوز بثمانية ألقاب في السنوات العشرين األخيرة (  .)2019 ،2017 ،2013 ،2012 ،2011 ،2010 ،2006 ،2005إال أن
ً
عدم التوازن بين القوة األوروبية وقوة أمريكا الجنوبية كان ساحقا بشكل متزايد في السنوات األخيرة ،وهي حقيقة واقعية
ً
يحاول مشروع سوماموس بإقتراح وإيجاد حل لها ،حتى تصبح املنافسات العاملية أكثرتوازنا وبالتالي أكثرجاذبية.
 )5اقتصاد البالد مع تأثيركوفيد ـ19
ً
ووف ـقــا لــرســالــة وتـقــريــر معهد الـبـحــوث االقـتـصــاديــة التطبيقية املــؤرخــة فــي  30حــزي ـران مــن الـعــام الـحــالــي ،ورغــم
اإلنخفاض الشديد في النشاط اإلقتصادي الذي لوحظ في أواخرآذاروطوال شهرنيسان ،فإن العديد من املؤشرات تشيرإلى
اإلتجاه الذي عاد فيه النشاط االقتصادي إلى النمو من شهرمايو لهذا العام.
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يبدو أن الرسالة تعترف بأن الوباء أدى إلى توقف عملية ضبط األوضاع املالية التي يمربها االقتصاد البرازيلي ،وأن
إجمالي ديون الحكومة العامة ،بما يتناسب مع الناتج املحلي اإلجمالي ،يرجع إلى التدهور املالي الناجم عن الوباء ،سوف يزداد
من  %75.8في عام  2019إلى  %93.7في نهاية عام .2020
ً
ورغــم التوقعات بـعــدم تمديد تدابير الـطــوارئ إلــى مــا بعد عــام  ،2020فــإن أزمــة كــوفـيــد 19-ـكـانــت سببا فــي زيــادة
التحديات املالية التي تواجه البالد ،والتي سوف تخرج من األزمة مع ارتفاع الدين العام وانخفاض مستويات اإلنتاج والعائدات
ً ً
إلى حد كبير مقارنة باملا�ضي ،وهذا يتطلب جهدا ماليا أكثر قوة ،بهدف إعادة التأكيد على االلتزام بتوازن الحسابات العامة
واملساراملستدام للدين العام.
 )6التشريع البرازيلي
و ـكـان اإلطــار والشكل التنظيمي للرياضة في البالد يسمى بقانون بيليه ،القانون  ،98/9.615الــذي يشكل نقطة
تحول مع انقراض رسوم االنتقاالت في كرة القدم ووضع سياسة عامة حددت طبيعة الرياضة والغرض منها.
ً
ً
إن نهاية رسوم االنتقاالت في البالد ،بعد أن كانت من ضمن قواعد الفيفا التي تغيرت أيضا اعترافا وتقديرا لحرية
الرياضيين ،لم يتم استيعابها بالكامل بعد ،ألنها كانت ضربة لعمليات األندية وتمويلها ،على الرغم من أنها كانت كذلك ،ولكن
ً
بطريقة معينة ،تم االستغناء عنها ببنود جزائية وغرامات تعويضية ،والتي أوجدت سوقا موازية للحقوق االقتصادية ،مع
فرض قيود قوية من جانب هذه الجهة اإلدارية الحاكمة.
إن قــانــون بيليه (الـقــانــون  )98/9.615وال ــذي قــد خـضــع إلــى عــدة تـغـيـيـرات عـلــى مــر األعـ ــوام ،مــن بينها تـلــك التي
تــم الـتـصــويــب عليها فــي الـقــانــون ،16/13.322 ،15/13.155 ،13/12.868 ،11/12.395 ،03/10.672 ،00/9.981
 18/13.756و ، 20/984 MPفي محاولة إليجاد التوازن بين النوادي واملؤسسات الرياضية وبين الحوافز العامة وحقوق
البث والعرض.
ً
يبدو أنه يمكننا أن نرى َأن لدينا تغييرا تشريعيا كل  18شهرا في املتوسط ،مما يخلق عدم استقرار مؤس�سي فيما
يتعلق باألمن القانوني للعالقات القائمة والتي سيتم إقامتها.
ومــن بين أهــم التغييرات التشريعية ،يـبــرز الـقــانــون  15/13.155الــذي قــام بــوضــع األســس و املـبــادئ وممارسات
ً
اإلدارة املالية الشفافة والديمقراطية للكيانات الرياضية املحترفة لكرة القدم وأنـشــأت أقساطا خاصة السـتــرداد الديون
أمام الحكومة االتحادية الفيدرالية .وقد انضم نادي فاسكو بموجبه إلى البرنامج املسمى بروفوت ليستفيد من دفع الديون
الضريبية على أقساط.
ً
وفي اآلونة األخيرة أيضا ،عدل التدبيراملؤقت  20/984االلتزام التعاقدي ملن يحق لهم عقد حقوق البث التلفزيوني،
ونقل هــذه القدرة إلــى من�شئ املـبــاراة ،وإقامة مناقشة حــول التطبيق بأثر رجعي للعقود القائمة وإمكانية جديدة للتوقعات
بشأن هذه العائدات املهمة من نادي كرة القدم .وال يزال ُينتظرما إذا كان اإلطارالجديد سيتحول إلى قانون أم ال ،وما الذي
ً
سوف تبت فيه املحاكم نهائيا بشأن أثرالقاعدة الجديدة على العقود الحالية ومدى قيام ذلك.
القانون األســا�ســي املناصر والــداعــم ،القانون  ،03/10.671الــذي ينظم عالقة االستهالك بين املـســؤؤل الرئيس
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للعبة واملؤسسة املنظمة للمنافسة ،والنصير والــداعــم فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم فــي األحــداث الرياضية والقانون
ً
 06/11.438يشيرإلى إمكانية استثمارالشركات واألفراد جزءا من ضريبة الدخل املستحقة لهم في املشاريع التي وافقت عليها
إدارة الرياضة الخاصة التابعة لوزارة الجنسية البرازيلية.
ً
وعلى الجانب اإليـجــابــي فــإن الـبـرازيــل لديها تشريعات حديثة نسبيا بشأن مكافحة ومـقــاضــاة الـفـســاد ،والقانون
 13/12.846بشأن حماية البيانات باإلضافة لقانون .18/13.709
ً
ً
وأخيرا ،هناك أيضا مشروع القانون رقم -5.082أ لعام  ،2016والذي أقره مجلس النواب وسيتم التصويت عليه
في مجلس الشيوخ الفيدرالي ،الذي وينص على وضع نظام نادي ضريبي خاص باألشخاص الذين يأتون لإللتحاق واالنضمام
إلى هذا النظام والكيان الريا�ضي (نظام ضريبي خاص لكيانات املمارسة املهنية واالحترافية لكرة القدم).)Simples-Fut( ،
ويعتزم مشروع القانون إضافة الطابع املنهي على كرة القدم البرازيلية ،والتشجيع على مشاركة القطاع الخاص
ً
ُ
في القطاع الريا�ضي ،معترفا بأن النوادي التي تنظم بشكل جمعيات مدنية ،تعتمد أحد أشكال الهجرة واإلنتقال إلى نظام
األعمال التجارية :التحول أو التقسيم ،الدمج أو االندماج ،حقوق امللكية الجزئية منها والكلية للنموذج التنظيمي املحدث،
ً
حيث تعتبرالشركة أو النادي بعد ذلك خلفا لكل االلتزامات ،بما في ذلك االلتزامات ذات الطابع الضريبي.
ً ً
وتشكل التكلفة الضريبية عامال مهما في الذهاب إلى املنظمة التجارية ،ألن الجمعية املدنية
			
التي ال تسعى إلى الربح بموجب القانون  98/9.718و 03/10.833وأنظمة ضريبة الدخل ،املادتان  167و ،174معفاة من
ال  ،IRPJوCSSLو  .COFINSوفيما يتعلق باملحطة الفضائية الدولية أيضا ،باإلضافة إلى دفع مبالغ أقل من أجل  INSSو
 ،Pisفي حين أن الشركة أو النادي سوف تخضع للضريبة في حال وجود هذه اإلعفاءات .تم إنشاء جدول مقارنة أدناه ،ملقارنة
النفقات وااللتزامات اإلضافية في حال إنشاء املنظمة كشركة:

غيرأن مشروع القانون ينص على أن الكيانات التي تمارس كرة القدم بشكل منهي والتي تنظم
			
نفسها بانتظام كشركات تجارية لديها مشاريع مصممة لتشجيع االندماج اإلجتماعي من خالل الرياضة ويفضل أن تكون هذه
املشاريع في املناطق واملجتمعات املحرومة ،تلتزم بمؤسسة  Simples- Futحيث يت اقتطاع  %5فقط من الدخل الشهري
ً
ً
املحسوب بموجب النظام النقدي (بدال من املبلغ الذي سيتم دفعه ك  .)IRP.CSLL.COFINS.PASEP/PISونتيجة لهذا فإن
العبء الضريبي األكبرسوف يكون ( %3في إشارة إلى املساهمات الفيدرالية والضرائب) ،وهو من شأنه أن يترك  %5من محطة
الفضاء الدولية ورسوم أعلى شبكة املعلومات الوطنية .INSS
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وبالنسبة ملا يتعلق بضريبة الخدمة  ،ISSلم يتم البت بهذه املسألة ،ألن البلديات تعتقد أن
			
الضريبة واجبة ،ويتم الحكم على هذه املسألة في محكمة ساو باولو ويتم توفيرها في بعض النوادي .إال أن نادي فاسكو لم
يقدم هذه املعلومات ويوفرها.
ويسمح البرنامج بخفض وتقليص الـغـرامــات مــن نسبة  %70إلــى  %95والـفــائــدة مــن %40إلــى
			
ً
 ،%65والرسوم بنسبة  ،%100وذلك وفقا لواحدة من هذه األسباب إما استحقاق الدفع والتأخرعن الدفع أونقضها وإنكارها
ً
أو طلب تقسيطها على  ،3أو  6أو ،أو  ،12أو 60قسطا.
ً
ً
وأخيرا يعترف املشروع أيضا بإعادة التنظيم القضائي ملجتمعات األعمال الرياضية واملوافقة
			
ً
على منح الترخيص الستخدام العالمة التجارية فــي غضون  30عــامــا على األقــل ،كما سيسمح بتخفيض تكاليف األلعاب
الرياضية التعليمية أو املشاريع الرياضية التعليمية ومشاريع تدريب الرياضيات والعبات كرة القدم.

 - 3,4تحليل قدرات املنافسين
ونحن نضرب أمثلة على املباريات التي جرت ولعبنا فيها ضد أهم املنافسين الذين واجهناهم
			
ً
أكـثــر مــن عشر م ـرات خــال الـسـنــوات الـعـشــرة املــاضـيــة حتى تــاريــخ  .18/10/2020كنا فــي ريــو دي جــانـيــرو دائـمــا نتفوق على
ً
فلومينين�سي ،حيث قمنا بالفوز في خمس مباريات من كل عشر مباريات ،وفيما يتعلق ببوتافوجو كان أداءنا متوازنا ،حيث
تمكنا من الفوز بأربع مباريات من أصل عشرة مباريات ،وفي مواجهة املنافس كان أداءنا أقل بكثير من ذلك ،حيث لم نربح
سوى مبارتان من أصل عشرة مباريات.

بخصوص الفرق الرئيسية في واليــة ســاو بــاولــو ،فقد تمكن الجميع من التفوق علينا ،ومن
األشياء التي أثارت انتباهنا ،أننا قد فزنا في مباراة واحدة فقط من أصل ثماني عشرة مباراة ضد كورينتيناز.
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أما فيما يتعلق بالنوادي في الواليات األخرى للحكومة الفيدرالية ،فإن فاسكو فاز فقط ضد فريقي سيرا وغوياس (قد فاز
بمباراة واحدة إضافية) .وفيما يتعلق بالنوادي األخرى ،غريميو ،وإنتروأتلتيكو بر ،فجميعها تسبق فاسك

فيما يتعلق باملباريات املباشرة:
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ً
بعبارة أخرى ،فإن فاسكو قد خسر عددا من املباريات أكثر من عدد املباريات التي فاز بها في
			
السنوات العشرة املاضية ،فيما يتعلق ب 12نــادي آخــر :فالمنجو ،كورينثيانز ،بامليراس ،ساو باولو ،سانتوس ،كروزيرو،
أتليتكو إم جي ،غريمو ،إنترناسيونال ،باهيا وأتلتيكو بي آر .وقد حقق نتائج متوازية ،50/50 ،مع بوتافوغو ،ولم يتجاوز إال
فلومين�سي ،وجويس وسيارا.

عندما نقوم باملقارنة بين مراكزنا في البطوالت البرازيلية منذ عام  ،2010فهذا يوضح ويفسر
ً
سبب وجودنا غالبا في الصفحة الثانية من الجدول باستثناء أعوام  2011و 2012و .2017إن متوسط تصنيفنا هو املركز
الثاني عشر:
ً
أيـضــا يمكننا التحقق مــن أن حصيلة فاسكو هــي أقــل بكثير مقارنة بمعظم األنــديــة األخــرى
الكبيرة وهي:
ً ً
ً
أو بعبارة أخرى هناك أحد عشرناديا آخريجمعون سنويا أموال أكثرمن نادي فاسكو .باستثناء فلومين�سي الذي يفوق دعمه
ورعايته املنطق ،فإن كل النوادي العشرة األخرى التي تحقق عوائد مادية أكثر منا قد تفوقت عليها في األداء خالل مبارياتنا
املباشرة خــال العشر سنوات املاضية .كما أن ليس من قبيل املصادفة أننا قد تمكنا من التفوق على األندية التي تحقق
إي ـرادات أقــل منا ،بل قمنا باملحافظة على توازننا مع بوتافوجو وتغلبنا على سيارا وفورتاليزا فقد تعادلنا في مبارة وفزنا في
أخرى لفاسكو وغوياس .أما نادي باهيا الذي يحقق إرادات أقل منا ،فقد استطاع الفوز علينا.
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عندما يتعلق األمربالتقشف الذي يؤدي إلى الحصول على املزيد من املدخراة ،فإنه يؤدي إلى
			
حصول ضغوط على النفقات ،فنستطيع أن نفهم أن فاسكو تقوم بإنفاق أقل من النوادي ال 12األخرى ،ومرت أخرى هنا
يجب أن نعلم بأن فاسكو تتفوق على فلومينين�سي فقط من األندية التي تقوم بإنفاق أكثرمن نفقاتنا في املواجهات املباشرة
خالل السنوات العشرة املاضية .جميع األندية والفرق التي تقوم باإلنفاق أكثر من فاسكو ،فإنها تفوز وتتغلب على فاسكو
في املواجهات املباشرة في السنوات العشراملاضية ،مما يؤكد على أهميت قيامنا باستثماراملزيد.

ولهذا السبب فمن الواضح أن نادي فاسكو يحتاج إلى املزيد من االستثمارات وجمع املزيد
			
من املوارد لكي يتمكن من املشاركة بقوة وإسترداد املكان البطولي الذي كان يمتلكه ،على األقل في كرة القدم البرازيلية وفي
أمريكا الجنوبية ،حيث كان من بين هؤالء النوادي سبعة أبطال ليبرتادوريس في العشرين عام املاضية والذين يتمكنون من
جمع األموال أكثرمن فاسكو.

 3,5ـ تحليل السوق ،اإلضطرابات والفرص
إن الجدول في األسفل يوضح بأن فاسكو حصل على دخل أقل من  11ناد أخرمن منافسيه
ً
ً
في عام  2018و .2019فناديا فالمينجو وبامليراس قد حققا تقريبا ثالثة أضعاف اإليرادات ،وكورنثوس وجريميو حققا تقريبا
ضعف اإليرادات:
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ً
إن الحقيقة ببساطة متمثلة فــي أنــه يوجد هناك  11نــاديــا يقومون بكسب املــال ويحققون
			
إيـرادات أكثر من فاسكو ،هذا كافي ملعرفة أن هناك مجال وفرصة أكبر لجمع التمويل الذي نسعى إليه ،فإن أوالئك الذين
ً
ً
يجمعون املزيد والكثيرمن اإليرادات ال يوجد لديهم حتى ملعبا خاصا بهم وبناديهم ،وال حتى يمتلكون عدد مشجعين ومؤيدين
بالحجم الذي تمتلك فاسكو ،وجميعم ال يستطيعون جعل مؤيدينا يتخلون عنا ويقوموا بتشجيع فريق آخرغيرنا.
ولكن التحدي ليس أن نصبح مساوين لتلك األندية املنافسة ،ولكن يتمثل في التفوق على
			
ً
املنافسين البرازيليين واألمريكيين في أمريكا الجنوبية ،وفي القدرة أيضا على املنافسة مع األوروبيين في ظــروف أفضل ،ألن
العالقة واالرتباط بين القدرة على الحصول على العائدات املالية واالستثمارات والنتائج تعد عملية رياضية مثبتة ومؤكدة.
ولـلــوصــول إلــى هــذا الـهــدف وتحقيق هــذه الـغــايــة ،البــد أن تـبــدأ حــركــة تغيير لنموذج األعـمــال
			
ُ
التجارية في النادي .وبالتأكيد من غير املجدي ،كما يتمنى ويريد البعض ،القيام بالدفاع عن اضطراب الذي يتعرض األفراد
أو األشخاص دون حصول تغييرفي نموذج العمل ،ألن هذا التبادل بين املجموعات الذي قد تم تطبيقه وممارسته على نطاق
واسع  ،ومع ذلك دون قيادة النادي إلى النجاح واإلزدهار.
يـقــوم نـمــوذج األع ـمــال الـحــالــي عـلــى تــرحـيــل مــواعـيــد االسـتـحـقــاقــات املــالـيــة أو بــالـحـصــول على
			
قــروض بضمان املستحقات املالية املتوقعة ،وهــذه الـقــروض تكون بتكلفة عالية وكبيرة للغاية ،باإلضافة إلــى أن مبيعات
مبكرة لالعبين أصحاب املواهب وبقروض لصالح األطراف ذووي الصلة.

ولذلك فإن مشروع سوماموس يهدف إلى حل املشكلة التالية:
كيف بإمكاننا أن نجعل نادي فاسكو قاد ًرا على املنافسة من جديد ،من أجل مواجهة التحديات
ً
والصعوبات املفروضة عليها ،مثل تلك التي ناقشناها سابقا ،وفي الوقت نفسه قيامنا بتوليد وتأمين
العائدات وجمع وتكوين ثروة كافية تجعلنا قادرين على التغلب على منافسينا؟

ً
ومــؤخـرا فــي يونيو /حــزيـران عــام  ،2020قامت الشركة االستشارية سـبــورت فــالــو ،بتحليل
			
وتقدير خسارة اإليـرادات في كرة القدم البرازيلية والعاملية ،الناتجة عن أزمة كورونا (كوفيد ،)19واقترحت التحول الرقمي
ً
للنوادي كمسارنحواملستقبل ،فضال عن استكشاف أفضل إلشراك املؤيدين واملشجعين ،والتسليم الرقمي للجهات الراعية
وتحقيق األرباح من املحتوى الخاص.
إن التحدي املتمثل في املشاركة والتسليم الرقمي واستخدام الكثيرمن التكنولوجيا واالبتكار
			
هو أساس أهداف مشروع سوماموس ،باإلضافة إلى قيامها بتهيئة الظروف املالية من أجل إعادة هيكلة ديون النادي وتأمين
ً
التدفقات النقدية واملساهمة في االستثمارات في كرة القدم ،وأخيرا تفعيل دورها في التوصيات االجتماعية املؤثرة التي هي
من أساس قيم مؤسسة فاسكو دا غاما.
			

وهكذا قد بدأنا في تحديد االحتياجات الالزمة لرؤية نادي فاسكو ضمن مشروع سوماموس.
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 - .4مشروع نادي فاسكو داغاما الريا�ضي
 4.1ما هي الرؤية التي نريدها لنادي فاسكو؟ #لنفكرفي فاسكو
تعتمد رؤية فاسكو طبقا ملشروع سوماموسعلى أهداف عمالئنا الحقيقيين والذين علينا
			
ً
ومن واجبنا خدمتهم ،وهم الداعمون لنا دائما ،وكذلك االلتزام بتحقيق أهدافنا االجتماعية املنصوص عليها في لوائحنا،
مثلما هو موضح ومفصل في القسم السابق 32. ،1.والذي يجدرذكره مرة أخرى:

		

األهداف االجتماعية للنادي هي:

ً
أوال ،القيام بالترويج من خــال أداء الـعــروض ،على ممارسة األنشطة الرياضية بطريقة
ترفيهية ووديــة أو تنافسية ،وعلى القيام باملشاركة في البطوالت واملـبــاريــات التي تــروج لها
الجهات اإلدارية الرياضية ،التي تنتمي إليها على الفور أو تتوسط فيها،
تقوية وتـعــزيــز املـســاعــدة االجتماعية والتعليمية واملــدنـيــة والـخـيــريــة ،مــن خالل
11ـ
تقديم العروض والبطوالت أومن خالل التخلي عن مجلس إدارتها لهذه األغراض واألسباب،
تطوير تــدريــب الرياضيين األوملبيين وأوملـبـيــاد ذوي االحـتـيــاجــات الخاصة ودعــم
3ـ
املرافق الرياضية املناسبة لتلك األنشطة.

ً
تصورا لنادي فاسكو يتم من خالله ( )1إعادة هيكلته
وبالتي فإن مشروع سوماموس يطرح
			
ً
مــاديــا )2( ،ليكون لديه املــال من أجــل العمل بجودة وكفاءة عالية ،والـقــدرة على االلـتـزام والــوفــاء بواجباته والتزاماته تجاه
العبيه وموظفيه ومقدمي الخدمات والشركاء ،و( )3تتم إدارتــه من خالل فريق تنفيذي محترف ،و( )4يكون للنادي مركز
تدريبي على أعلى مستوى ،و( )5يتم تجديد مقره بالكامل ،و( )6يمتلك فريق كــرة قــدم قــوي وقــادر على املنافسة في جميع
ً
البطوالت )7( ،كما يمتلك فريق كــرة قــدم للشبان منظم جيدا له مقر واستثمارات وتكلفة منفصلة ،و( )8لديه فــرق كرة
قدم من النساء ،وفرق تجديف من الرجال وللنساء مؤهلة للفوز بالبطوالت )9( ،كما أنه يستثمر في الرياضات األوليمبية
ً
وأولومبياد ذوي االحتياجات الخاص ،و( )10يقيم الفعاليات االجتماعية ذات الصلة التي تعد ً
جزءا مكمل لطابع النادي.

فكرفي أهداف كبيرة .فكرفي مشاريع عمالقة# .فكرلفاسكو!
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 - 4.2متى؟ فاسكو في عجلة من أمره!
ً
انـطــاقــا مــن األولــويــات الحالية لــإي ـرادات والـنـفـقــات واالسـتـثـمــار هـنــاك ثـ ّـمــة مــن يــدافــع عن
			
ً
ً
إعادة تنظيم النادي إيمانا منه بإمكانية زيادة اإليرادات بنسبة تصل إلى  %128وذلك بحلول عام  2023آخذا بعين االعتبار
اإلي ـرادات املتوقعة لعام  2020في ظل الناتج اإلجمالي للنصف األول من العام ،وبتمويل من عقود الفيديك ( )FIDICsأو
مايعرف بصندوق النقد وذلك عبرإعادة تنظيم القسم أو حتى إعادة تنظيم جميع االلتزامات املالية الحالية.
ً
إنهم يعتقدون بأن التقشف وتقليل التكاليف املالية باإلضافة إلى تقليل االستثمارات فضال
			
عن التركيزعلى تعيينات خاصة ومحددة لكرة القدم ،سيتمكن النادي من جمع الفوائض املالية التي ستمكنه من أن يصبح
ً
أحــد األنــديــة الثالثة األكـبــر فــي الـبـرازيــل خــال عشر سـنــوات تقريبا وذلــك دون تأثير سلبي على قــدرة الـنــادي التنافسية .إنهم
ً
عائدات سنوية تصل إلى  400مليون ريال برازيلي بحلول العام  .2023كما أنهم أصبحوا يتحدثون مؤخرا عن
يهدفون لجمهع
ٍ
 500مليون ريال برازيلي.
			

ولكن مثل هذه التوقعات تتعامل على أن نادي فاسكو دا غاما بمفرده في حوض هادئ.

املصدرMy Animals17 :

لــأســف الـشــديــد فــإن هــذا السيناريو يـبــدو غير واقـعــي وذلــك عند وضــع هــذا الـهــدف فــي إطــار
			
التحليالت السوقية .إنــه وحتى لــو تــم الحصول على أمــوال املـضــاربــة أو األمــوال عــن طريق عقود فيديك ( )FIDICووجــدت
طريقة لتعويض املقترضين وإدراة امليزانية ،عندها ُ
سيطرح السؤال من هم املستثمرين وماهي القيمة التي سيتم تقديمها ،إذ
ً
أننا ندرك تماما بأن حتى لو تم تقديم هذه املساعدات فإننا في أفضل األحوال سنحافظ على املركز الثاني عشر في الترتيب،
ً
وذلك ألننا لسنا الوحيدين في هذا املضمار .ثمة أندية أخرى تنافسنا وتسعى أيضا إلى تحسين دخلها!
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املصدرSTOCK :

في حين أن نــادي فاسكو سيحتاج إلــى تحقيق نسبة نمو تصل حتى  %128للوصول إلــى هذا
			
الحد من اإليـرادات السنوية فإن نادي سانتوس سيحتاج إلى  %0.05ونادي ساو باولو سيحتاج إلى  %0.5وسيحتاج أتلتيكو
باراناين�سي إلى  %2.5باإلضافة إلى أندية أتلتيكو مينيرو وكروزيرو وفلومينين�سي اللذان سيحتاجان إلى  %13و %38و %51على
ً
الترتيب فقط لتحقيق ذلــك األمــر ،كما أن األندية آنفة الذكر ستطمح أيضا لزيادة إيراداتها عبر القيام بالكثير والكثير من
النشاطات األخرى.
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ً
ً
وبتعبيرآخرسبق وأن أشرنا إليه سابقا فإن خطة التقشف املعمول بها حاليا ستبقينا ثابتين
			
في مكاننا بساطة أي في املركزالثاني عشرفي ترتيب الدوري البرازيلي.
ً
ويجب التنويه إلى أننا نتوقع أن تصل إيراداتنا إلى  175.800ريال برازيلي وذلك وفقا للناتج
			
نمو قدره  %128لتحقيق الهدف
اإلجمالي الذي وصلنا إليه خالل النصف األول من عام  2020األمر الذي يتطلب تحقيق ٍ
املرجو والذي يتمثل في كسب  400مليون ريال برازيلي ،وهذا يعني ضعفي النمو الذي حققه نادي فلومينين�سي وأربع أضعاف
ً
ً
ً
ً
نمو فريق كروزيرو وكذلك حوالي تسعة أضعاف نمو فريق أتلتيكو مينيرو الذي أكتسب حاليا شريكا تجاريا جديدا .وما زال
علينا أن نضع في اعتبارنا بأن باهيا وبوتافوغو ريغاتاس لن يتفوقا علينا ،وذلك كون أن عائداتهم قريبة من عائداتنا بشكل
كبير.
وحـتــى إذا وضعنا فــي اعـتـبــارنــا أن خطة العمل الــذي سنعمل بها ستكون مشابهة للكثير من
			
خطط الـنــوادي األخــرى إال أن كل التوقعات تشير إلــى أن نمو فريق فاسكو لن يكون له أي سبب يجعله يفوق نمو األندية
األخرى ،إال إذا قمنا بوضع وتطبيق خطة خالقة ومبتكرة ،وهو ما يقترحه مشروع سوماموس .
وكما هو الحال في أي تمرين واختبار ُمسبق النتائج سيرى الجميع بأننا سنبقى في املركزالرابع
			
ّ
نمو بنفس النسبة.
عشربحلول عام  ،2023إذا ما قام الجميع بتحقيق ٍ

ناهيكم عن أن منافسينا يحتاجون إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى  %25فقط للتغلب علينا،
			
عام يمردون
بينما يتوجب علينا تحقيق عائدات تصلحتى خمس أضعاف عائداتنا الحالية لتحقيق ما نصبوا إليه .كما أن كل ٍ
بلوغ هدفنا الذي نصبوا إليه ُ
سيرتب سيفيد الطرف اآلخرالذي لن يحتاج إلى تحقيق رقم كبيرفي نسبة النمو للتغلب علينا.
وبـعـبــارة أخــرى ،فمن املـهــم وال ـضــروري أن نفهم مبدأين أساسيين حتى يتسنى لنا أن نترك
			
املكان الرديء الذي نحن فيه ونعود إلى ممارسة دورنا القيادي والرائد في كرة القدم البرازيلية:
ً
ً
إن نادي فاسكو ليس وحيدا في هذا املعمعة فقط ،وإنما هو في بيئة تنافسية للغاية أيضا ،بحيث يكاد يكون فيها البطل في
ناد واحد.
كل مسابقة ٍ
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إن نادي فاسكو يحتاج إلى الظهور والتألق وترك األولويات التي تفرضها األنظمة الحالية لإليرادات والنفقات واالستثمارات،
إذ أنه يستطيع تحقيق قفزة نوعية من أجل مواجهة منافسيه بفعالية وقوة كبيرتين.
لقد واجه نادي برشلونة هذه املعضلة في عام  ،2003عندما تم تغيير إدارة النادي ،عندها
			
كنت أعتقد بأنه يحتاج إلى إعادة هيكلية نفسه بشكل مستمروذلك في ظل خطرمواجهة فترة مليئة بالصعوبات املالية .ناقش
ّ
ً
الكادرالذي تولى مهمام قيادة الفريق حديثا والذي كان يضم املديراملالي فرانسيسكو لوبيزإمكانية الدفع بالنادي للوصول إلى
ما كانوا يسمونه التطور أو النمو والذي أطلقنا عليه هنا مصطلح التقشف أو االنقالب،بينما مشروع سوماموس يميل ألن
يظهرأنه رؤية مشوشة.
لذلك قدم فيران سوريانو الوصف التالي :
“التطور أو االنقالب
بعد التحليل الواقعي للوضع الذي يعاني منه النادي ،درسنا وافترضنا بديلين استراتيجيين
ومنطقيين.
 )1برنامج متطور ومقنع ومعتدل .إن التخفيض الفوري لبعض النفقات التي تجعلنا نعيش
بعض سنوات من التقشف للتغلب على األزمة واملرور عبرها بسالم ،كل ذلك يعتبر بمثابة
فترة زمنية ال يمكن خاللها االستثمارفي الفريق الستعادة �شيء من املرابح قبل معاودة النمو
وتحقيق املكاسب مرة أخرى.
انـقــاب بــذل جهد مشترك لتقليل النفقات ال ـزائــدة ،وإع ــادة هيكلة الــديــون والـعـمــل على
ً
ً ً
االستثمارالفوري في الفريق .تجهيزفريقا قويا ُومنافسا يستطيع إعادة برشلونة إلى الصدارة
وتحقيق إير ٍاد من شأنه تمويل االستثماربشكل تلقائي.
ً
إن الخيار الــذي تم اتـخــاذه ـكـان الثاني ـكـان متعلقا باالستثمار في الفريق ليتسنى له الفوز
بــاألل ـقــاب م ــرة أخ ــرى .ب ــدوره سـيـكـفــل الـنـجــاح الــريــا�ضــي ع ــودة املـكــانــة الـعــاملـيــة ،كـمــا أنــه
ً
ً
سيحقق النمو االجتماعي للفريق والــذي سيكون مصدرا جديدا لزيادة اإلي ـرادات .الحظنا
وجود حلقة تربط بين اإليراد والنجاح الريا�ضي والنمو االجتماعي وهيبة أو صورة النادي،
حيث نطلق عليها اسم الحلقة القوية .االستثمارفي الفريق كتحريك عجلة القيادة .إن لهذه
ً
الحلقة القوية مخاطرمالية أكبر ،لكنها كانت أكثرأمنا من الناحية االستراتيجية.
النستطيع الفشل في االستثمار األولي ألن األزمة االقتصادية واملالية في برشلونة التتحمل
أي خطأ .على أية حال إذا ّ
َّ
توخينا الحذر أي قمنا بتأجيل االستثمار الريا�ضي لحين الثبات
االقتصادي للنادي ،سنخاطر بإضاعة الوقت الثمين فيما يتعلق بمنافسينا الذين وصلوا
إلى نسبة نموكبيرة .لم نكن قادرين على التنافس معهم الستقطاب أفضل الالعبين ،كما لم
تكن لدينا القدرة الكافية لدفع أجور نجومنا ،الذين سنضطرمجبرين إلى دفعهم لالنتقال
أو بيعهم مثلما ح ــدث مـنــذ س ـنــوات مــع لــويــس فـيـجــو .وف ــي ظــل ه ــذه األوضـ ــاع ،استطعنا
املنافسة بصعوبة من أجل األلقاب ونتيجة لذلك لم نستطيع إعادة الهيبة التي فقدناها في
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ً
ً
املواسم األخيرة ،كما لم نحقق النمواالجتماعي الذي يعد ضروريا ألنه دائما كان مصدرقوة
برشلونة .في عام  2003كان الحفاظ على نادي ذو مستوى متوسط مثل فالنسيا أو أتلتيكو
مدريد هو الخطراالستراتيجي.
ً
لــذلــك ،فــإن خـيــارنــا سـيـكــون مـمــاثــا ملــا فـعـلــه ن ــادي بــرشـلــونــة ،وهــو إي ـقــاف الـنـمــاذج الحالية
			
لإليرادات والنفقات واالستثمارات التي أبقتنا ندور في حلقة مفرغة لفترة طويلة من الزمن ،ومن أجل إعداد أنظمة جديدة
ً
تسمح لنا أن نكون أبطاال بشكل سريع ،كما وتلبي رغبة داعمينا املهمين واملتحمسين الذين لن يكونوا قادرين بعد اآلن على
املراهنة على نموذج األعمال القديم الذي قادنا بكل بساطة إلى اإلفالس.
وبـعـبــارة أخ ــرى فــإن تعطيل مـشــروع ســومــامــوس لــه عــاقــة بـنـمــوذج الـعـمــل ولـيــس بمقترح
			
الطرف الثالث بقطع العالقة مع األشخاص ،األمر الذي لن يكون ذي فائدة تذكر إن لم يتم تعديل النموذج .للتذكر فقط،
تجدر اإلشارة إلى أنه في السنوات الـ  12املاضية ،كان لدينا ثالثة رؤساء مختلفين ومن تيارات سياسية مختلفة ،ولكن بدون
تغييرحقيقي في نموذج العمل نفسه وفي الواقع لم يتغيرسوى القليل فقط.
يقت�ضي مشروع سوماموس تحديد رؤية جديدة لألهداف والغايات االستراتيجية ،تتألف
			
ّ
من سلسلة قيم وفريق إداري فعال قــادر على ابتكار القيم واملصداقية ،إداري ومنهي وحرفي وذ ـكـي يتوج بإعداد استراتيجية
تتضمن نموذج عمل جديد متكامل يحتوي على أنظمة جديدة لإليرادات والنفقات واالستثمارات قادرعلى نقل نادي فاسكو
ووضعه في مكانه الوحيد املمكن :أال وهو القمة.

ومتى؟ اآلن! فاسكو على عجلة من أمره!
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التخطيط االستراتيجي ملشروع سوماموس

 4.3.1تحليل نقاط الضعف والقوة
			
وبالتالي يعرفه على النحو التالي:

يعد جــدول نقاط الضعف والقوة أحــد أشهر أدوات التخطيط االستراتيجي .فيليب كوتلر

ُ“يطلق اسم  SWOTعلى التقييم العالمي لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ( SWOTمن الكلمات اإلنجليزية نقاط
القوة والضعف والفرص والتهديدات).
باإلضافة إلى ذلكُ ،يطلق عليها في اللغة البرتغالية تحليل  FOFAأو جدول  ،FOFAحيث يتم
			
تقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ليتم تطبيقها من خالل خطة استراتيجية معينة ومجربة يتم اقتراحها
لصالح مؤسسة ما ،وذلك بعد تحليل البيئة التي تقع فيها والتي تنقسم بدورها إلى قسمين :خارجية وداخلية ،كما فعلنا في
القسم .3.3
في األقسام السابقة ،قمنا بشكل مقصود ومخصص بتحليل نقاط قوتنا (القسم  )2ونقاط
			
ضعفنا (القسم  )3والتهديدات (القسم 33. 2.و3 )4.والفرص (القسم 3.)5.
ً
عندما نقوم باقتراح هذه الرؤية ملشروع سوماموس ،سنعمل على شرح الفرص أيضا ،كما
			
أننا سنسعى إلى زيادة إيراداتنا بشكل كبير.
 }1لذلك ،لدينا جدول نقاط القوة والضعف التالي املقترح من أجل فاسكو:

ً
تنبع قوتنا من تاريخنا العريق ،الذي نحترمه ،فضال عن القيم التي تجمعنا معهم ،إن نضالنا
			
ً
مــن أجــل املـســاواة العرقية واإلمكانيات التي تمنحها لنا كمؤسسة تكافح أي نــوع مــن التحيز ،إيمانا بأهمية إب ـراز الجوانب
التعليمية واالجتماعية .بقوة داعمينا وقدرتهم الهائلة على االستعداد .جميع األصول التي نمتلكها مثل امللعب واملقرالرئي�سي
ُ
ومراكزالتدريب وضعت قيد التطوير ،كما هو الحال لألصول غيراملادية .تضاف إنجازاتنا إلى هذه املجموعة من نقاط القوة،
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ً
ليس فقط في كرة القدم وإنما في  58رياضة أخرى مما يثبت شهرة نادينا ،االمرالذي يزيد من قوتنا أيضا.
تتركزنقاط ضعفنا في األزمات املالية والفنية والسياسية الواضحة التي واجهناها في السنوات
			
األخـيــرة ،والـتــي خلقت بيئة مشحونة مــن خــال البحث عــن املقصرين وتوجيه االتـهــامــات الـتــي ال نهاية لـهــا ،وكــذلــك تحقيق
ً
إيرادات منخفضة جدا واالفتقار إلى اإلمكانات واإلدارة النزيهة والفعالة ،وعدم امتالك املرونة والقدرة على التطور والتقدم
حتى نتمكن من إثبات الشفافية .

ترتبط الـفــرص املكتشفة بـنـمــوذج تطوير شــامــل فــي الـعــالــم االفـت ـرا�ضــي وكــذلــك بــالـقــدرة التي
			
نملكها إلنشاء نظامنا وتحقيق الدخل منه ،وإيـجــاد مصادر جديدة في العالم لــإيـرادات عبر عالمتنا التجارية ،كما ترتبط
بالتواصل وإضافة القيم وتطويرالخدمات واملنتجات التي تخدم بفعالية كل من املجتمع البرازيلي والعالم.
ً
من املمكن أن تتيح األطرالقانونية الجديدة فرصا أخرى في حقوق البث وقضية النادي التي
			
ينبغي إعــادة النظر فيها .تحقيق الحد األق�صى من استغالل األصــول وكذلك فإن استصالح املمتلكات سيسمح بمضاعفة
الفرص ملنح األصول واملبالغ املستحقة كضمانات إلضافة موارد تحقق إيرادات جديدة مثل حقوق التسمية  .يمثل الهبوط
املفاجئ للقيمة الحقيقية وكذلك وجود مصدرلتحسين الواقع االقتصادي في فترة ما بعد كوفيد  19فرصة جيدة للحصول
على التمويل األجنبي بالعملة األجنبية.
وأخيرا ،يتخلل التهديدات االفتقار إلى مصداقية كل من املؤسسة والبلد ،وانعدام الثقة في
			
املجاالت السياسية واالقتصادية والقانونية مما يؤدي إلى حالة من عدم اليقين في عملية صنع القرارلدى الشركاء املحتملين
ً
ً
لالستثمار .داخليا أي في البيئة الداخلية (النادي) ،فإن الخوف من انعدام االستقرار السيا�سي موجود دائما ولألسف فإن
ً
مسيرتنا غالبا ما تواجه التخريب السيا�سي.
ً
وفي البيئة الخارجية أي خارج النادي ،من غير املعروف أيضا كيف سيتم إضفاء الترفيه في
			
“الوضع الجديد” وإلى متى ستدوم املعاناة من آثارالوباء ،نترقب حل علمي مناسب .في حالة االستثماراألجنبي ،يتوجب مراعاة
ً
مخاطرصرف العملة األجنبية أيضا ،والسيما إذا استمرالريال في فقدان قيمته مقابل الدوالرأو اليورو على املدى الطريل.
يوجد تهديد وثيق آخريتوجب تحديده بشكل صحيح ألنه يشيرإلى خطر “عدم دخول الكرة”،
			
وعلى الرغم من أنه يجب تقليل ذلك من خالل اإلدارة املؤهلة والفعالة فإن الحظ وسوء الحظ من العوامل الجوهرية في
استثمارنا ،حيث أن االستعداد للعب ليس الركيزة األساسية لبقاء ودعم جميع استثمارات النادي األخرى.
			
ً
بان املنافسة تشكل تهديدا.

ً
ً
وفي النهاية ،نظرا ألننا لسنا وحيدين في هذا املضمار ،فينبغي علينا دائما األخذ بعين االعتبار
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 – 4.3.2استراتيجية عناصرالقوة والفرص
وبــال ـن ـظــر إل ــى تـحـلـيــل  SWOTأي ن ـقــاط ال ـق ــوة وال ـض ـعــف ف ــي ال ـف ـصــل ال ـســابــق ،ن ـق ـتــرح اآلن
			
االستراتيجية املثلى في مواجهة التحليل املالي والبيئي والتناف�سي والسوق ،مثل (3 2.إلى 3 ،)5.والتي تبين أن التطور أوالتقشف
ً
سوف يتركنا ببساطة في املكانة ذاتها ،أفضل بقليل أو حتى أسوأ بقليل ،األمر الذي لن يكون كافيا للتغيير املنشود والذي من
شأنه أن يتيح للطفرة الكمية العودة لتحقيق األلقاب لجماهيرالنادي مرة أخرى.
ول ـهــذا ،فــان االسـتـراتـيـجـيــة هــي أن نـكــون قــادريــن عـلــى إي ـصــال مــا يـنــوي م ـشــروع ســومــامــوس
			
تطبيقه ،والذي يتمثل في استراتيجية نقاط القوة والفرص ( ،)SOوذلك ملحاولة إحداث تحول فعال في واقعنا الحالي.
ً
وباإلضافة إلى هذه االستراتيجية ،هناك أيضا استراتيجية التسويق املتفاضل ،والقائمة على
			
تعميق هويتنا التنظيمية ،والتي سيتم تطويرها في الفصل التالي.

 - 4.3.3استراتيجية التسويق

التسويق الناجح هو التسويق الذي يدفع الناس إلى االنتباه إليه.
سيث جودين
			
يجب اتخاذها.

يقترح مشروع سوماموس إعادة تصميم كامل للعالمة التجارية فاسكو كخطوات أساسية

وكنتيجة لتحليل التنافس في الفصل 5 ،3.يحتاج النادي إلى زيادة اإليرادات من خالل تنفيذ
			
ً
هذه العملية حتى يصبح قــادرا على املنافسة مرة أخــرى ،وإال فإننا مجبرون على مواصلة خسارة املزيد من املساحات أمام
منافسينا.
وإلعادة العالمة التجارية فاسكو في السوق ،اعتمد مشروع سومايوس استراتيجية التسويق
			
املتفاضل في خطته التسويقية .أتت هذه االستراتيجية من اجتماع عقدناه في ميالنو ،مع الرئيس التنفيذي لشركة كبيرة
حقوق التسمية محفوظة وشركة إعالنية ،وعندما قام بسؤالنا ملــاذا يتوجب عليهم اختيار نــادي فاسكو لالستثمار وليس
غيره من األندية األخرى في البرازيل.
ً
التسويق التفاضلي ،وفـقــا للموقع االلكتروني  ،Mundo do Marketingهــو االستراتيجية
			
املتبناة ،فعلى سبيل املثال ،من قبل شركات مثل  Appleو Teslaو Elon Muskو SpaceXو Solar Roofوغيرها من الشركات،
والتي تحول العمالء الى داعمين .حيث تبرع مثل هذه الشركات في تقديم منتجات متميزة ،مع التركيزعلى التفاصيل والخصائص
الفريدة األخرى.
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الـتـســويــق الـتـفــاضـلــي هــو اسـتـراتـيـجـيــة تــرمــي الـشــركــة مــن خــالـهــا إلــى أن يـتــم الـنـظــر إلـيـهــا على
			
أنـهــا مختلفة عــن منافسيها .يمكن أن يـحــدث هــذا االخـتــاف فــي عــدة نــواحــي ،مثل ان يصبح مقسم او حــل مـحــدد لسوقك،
والحصرية ،والخصائص املتباينة ،والكمية املحدودة ،والسعر ،والخدمة ،وتحديد املواقع املختلفة ،هي من بين أمور أخرى.
ي ـق ـتــرح م ـش ــروع ســومــامــوس م ــن أج ــل فــاسـكــو أن ي ـحــدث ال ـت ـفــاضــل ع ـلــى م ـس ـتــوى الـهــويــة
			
التنظيمية وانحصارالخدمات في خدمة املتميزة للداعمين والشركاء .ولهذا فعند تنفيذها ،فستتبنى التسليم كإحدى ركائزها
الرئيسية من أجل إنشاء واستثمارنظام اإليرادات الخاص بها ،حيث ال يستفيدفاسكو فحسب ،بل تعم الفائدة على جميع
املشاركين من خالل تبادل املعلومات والعالقات ،وبشكل أسا�سي ،تبادل املنتجات والخدمات ،وكسر الحدود التي لم يتم
ً
تخيلها مطلقا الرتباط ومشاركة داعميه ،بأن تكون أعظم أصول النادي.
ً
ً
ً
ً
وبهذه الطريقة سيوفرمشروع سوماموس تنسيقا جديدا ومالمح وموثوقية وأسلوبا ودعما
			
ً
ً
وضـمــانــا وتصميما ،وقـبــل أي �ش ــيء ،املنتجات والـخــدمــات املتعلقة بمجتمعنا بــأســره ،بحيث يمكننا تفجير بـرامــج عالقتنا
ً
والتوقف عن السؤال ،ألن الوقت قد حان أيضا لتقديم املزيد بل أكثرمن ذلك ،واتاحة الفرصة للجميع لكي يستفيدون من
هذه العملية.
سيث جودين ،هو أحد املؤلفين املشهورين والرئيس التنفيذي السابق إلحدى أولى شركات
			
التسويق عبر اإلنترنت ( ،)Yoyodyneونائب رئيس التسويق في شركة  YAHOOبعد بيع  YOYODYNEإلى املرجع العمالق
والعالمي في التسويق املتفاضل ،والذي يسلط الضوء على ما يلي:

“الشركات العامة والخاصة التي تتطور بسرعة وكان لها تأثير كبير في السنوات الخمس
املــاضـيــة ( e-Bayو Instagramو Facebookو )Amazonوال ـتــي اعـتـمــدت عـلــى مفهوم
التوصيل بين املجموعات املتشابهة .كن حلقة الوصل بين األشخاص الذين يشاركونك
الشغف واالهتمامات .جميع البشريريدون أن يشعروا بأنهم جزء من �شيء ما”.

يتمتع فاسكو بفرصة نــادرة لــربــط املاليين مــن األشـخــاص الــذيــن يتشاركون نفس الشغف
			
واالهتمام ،مع محتوى عاطفي قوي واحترام الــذات ،وهذا هو املبدأ الذي يمثله مشروع سوماموس والذي يسعى لتحقيق
أق�صى قدرممكن ،وهذا لم يحدث من قبل في عالم كرة القدم .فكرفي فاسكو!

وفي املحاضرة بعنوان كيفية نشرأفكارك  ،تتحدث سيث جويدن عن املكونات األبدية لنشر
			
األفكار .سنسلط الضوء على بعضها:
 )1يالحظ الناس ما هو مختلف.
 )2يجب أن تجعل الناس تالحظ منتجاتك أو خدماتك،
 )3من الخطرعدم املخاطرة؛
ً
ً
 )4عليك أن تذهب إلى أق�صى الحدود ،فكونك املتوسط ال يكفي ،افعل شيئا غيرعاديا؛
 )5كن رائعا.
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ً
ً
اف ـكــارسـيــث جــوديــن  ،تـعــد أحــد أكـثــراألص ــوات نـشــاطــا وإب ــداع ــا فــي الـتـســويــق الـعــالـمــي ،ومــن
			
ً
بين أكثر األفكار إلهاما في مشروع سوماموس الن العالم ينتظر من األشخاص استكشاف إمكانيات جديدة ،وإنشاء طرق
ً
مختلفة للتواصل ،وإثــارة ضجة كبيرة على املفاهيم املبتكرة .وبعد كل �شــيء ،تمتلك الشركة القوية بالفعل إنتاجا وعالمة
ً
تجارية وأف ـرادا .ال�شيء الوحيد املفقود هو قدرته على االستفزاز والتحريض واالكتشاف ،ألنه عندها فقط يمكننا التفكير
خارج الصندوق ،والخروج من الراحة العقلية ومحاولة االلتفاف على النظام والتماثل .وفي كتابه  ،A Vaca Roxaأي البقرة
األرجوانية يلفت جويدن االنتباه إلى الخصائص البارزة للتسويق املتفاضل .وكمثال على ذلك البقرة ،فلن يتوقف أحد على
الطريق لرؤيتها ،ولكن إذا كانت أرجوانية اللون ،فسيتوقف الجميع ألنها ستجذب االنتباه.

املصدر :مدونة فرناندو أوليفيرا

وكما رأيـنــا ،فــإن التحدي الكبير الــذي نواجهه فــي فاسكوهو أننا بحاجة إلــى زيــادة عائداتنا
			
بشكل كبير حتى نكون قادرين على املنافسة على األلقاب مرة أخرى .ومن أجل هذا التطور لنحتل هذه املكانة ،سنحتاج إلى
ً
أعمال تجارية جديدة تتطلب فترة معينة من النضج ،ولكن ال يمكننا أيضا التخلي عن “ السعرمرة أخرى “ فالعناصرالحالية
ً
والفعالة ،والتي أصبحت قديمة نظرا للقيمة املضافة للعالمة التجارية واالكتئاب بسبب تخفيض السعر للنقص التي يعاني
منه النادي اآلن.
وبالنسبة إلــى التمييز هــذا فمن الـضــروري أن يقدم الـنــادي بشكل متزايد القيمة املتصورة
			
ً
للعمالء والشركاء الذين يرتبطون بعالمته التجارية ،ولهذا من الضروري أوال وقبل كل �شيء التواصل مع السوق ومعرفة ما
هي الهوية التنظيمية لنادي فاسكووكيف يتم تمييزه عن اآلخرين ،ضمن اقتراح استراتيجية تفاضل بدءا من تقديم �شيء لم
يتم تحقيقه لداعمي النادي حتى اليوم ،وجعل هذا األمرممكنا لتضخيم قاعدة البيانات هذه واستثمارها إلى الحد األق�صى.
لذلك علينا أن نترك منطقة الراحة الخاصة بالتشابه التي تغرقنا ونفعل بشكل مختلف ،االمرالذي ُينظرإليه دائما على أنه
محفوف باملخاطر .ورغم ذلك ،فإن كل االختالالت تأتي من عملية مبتكرة حيث إن  ٪2.5من الشركات ،كما هو موضح في
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ً
الرسم البياني أدناه ،هي بالتحديد تلك الشركات األكثرتسامحا مع املخاطرة بفعل ال�شيء الجديد واملختلف.

 - 4.3.4الهوية التنظيمية
“ال توجد رياح مواتية للبحارالذي ال يعرف إلى أين يذهب”.
سينيك

			
النادي اليوم.

يجب أن يبدأ االحـت ـراف الحقيقي لـنــادي فاسكو باقتراح هوية تنظيمية ،وهــو مــا ال يمتلكه

حيث تمثل الـهــويــة التنظيمية الـهــدف الــوجــودي الـنــاتــج عــن تحديد سبب وجــود املؤسسة،
			
وتشكيل ثقافتها التنظيمية ،وإبرازكل ما هو موجود في الشركة .وبالتالي فهي تفهم ما هو مركزي ومميزودائم في املنظمة ،بناء
على املعتقدات املشتركة بين أعضائها.
حيث استندت التغييرات العظيمة في تاريخ البشرية إلى شخص قرر إحــداث فرق في العالم
			
مــن خــال رؤيــة مــا .ومــع ذلــك ،فــي الـعــادة ان مــا يدعم هــذا ال ـرأي هــو سبب ،نسميه الـغــايــة .توفر مشاركة املجتمع لهدف ما
ً
املشاركة الضرورية وفهما للطريق إلى األمام .وحتى لو لم يتم تحقيق الهدف ،فإن عملية محاولة تحقيقه هي ما يمنح التميز
ألي نوع من الخدمة ويعطي معنى للحياة.
تتمثل الخطة التسويقية ملشروع سوماسوس  ،كما هو موضح هنا ،في إبـراز تمييز العالمة
			
التجارية  VASCOفيما يتعلق بالعالمات التجارية األخرى ألندية كرة القدم البرازيلية  .كما أننا نمتلك العديد من األسباب
ُ
التي تميزنا أليس كذلك؟ نحن نحارب التمييزالعنصري ونبني ملعبنا (استادنا) ومركزنا للتدريب ( )CTكما لدينا مدرسة تظهر
ً
اهتمامنا بتعليم رياضيينا ولقد أصبحنا أكبر نــاد في أمريكا الجنوبية من حيث عــدد املشجعين ،ونحن نــاد يستثمر أيضا في
األلعاب األوملبية لذوي االحتياجات الخاصة واألوملبياد والعديد من امليزات األخرى.
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وعليه فإن مشروع سوماموس يقترح اتباع الهوية التنظيمية لنادي فاسكو والتي تتضمن
			
الرؤية واملهمة والقيم التي ندافع عنها ونعتنقها.
			

ُ
البدأ برؤية مؤسسة تمثل الحالة املستقبلية لعملك إلى أين تريد أن تم�ضي وماتريد تحقيقه.

تقوم رؤيــة مشروع سوماموس على أن يكون نــادي فاسكو أكبر ناد في العالم حيث نمتلك
			
ً
تاريخا ً
وقيما وإنجازات وانتصارات تجعلنا فخورين بها ،وتسمح لنا بأن نعتقد ذلك بل وتفرض علينا التفكير بهذه الطريقة.
بعد كل �شيء التفكيرب�شيء كبيريعني التفكيربنادي فاسكو.
ً
مشروع سوماموس يهدف أيضا لخلق اإلحساس بالهدف واالنتماء داخل مجتمعنا بشكل
			
مباشر والذي بدوره سيساعد فاسكو على نشر قيمه العامة ومبادئه .ولتحقيق هذه الغاية سوف يعزز فاسكو استخدام
االبتكاروالتقنية في جميع أنحاء املنظمة مما سيساعد اإلدارة في إنشاء منتجات وخدمات ذات معنى ليتم تطبيقها بشكل مؤثر
على جميع أصحاب الحصص :من الرياضيين إلى الداعمين واملوظفين .الهدف النهائي بسيط ومباشر :جعل فاسكو ليس
مجرد ناد آخرلكرة القدم ولكن يكون عامل لتحويل املجتمع العالمي وباألخس املجتمع البرازيلي.
			
من خالل ممارسة الرياضة.

ً
وعليه فإن املهمة املقترحة هي ليكون ناد قادرا على إلهام الناس ليكونوا أفضل وإلهام املجتمع

القيم السبع التي نقترحها هي:
 .1الصداقة
ّ
لقد حطمت البيئة السامة والقمعية لسياسة فاسكو الصداقات وأنتجت الكراهية وجرحت
			
ُ
ودمرت كل �شيء يجب أن ُيؤسس عليه النادي أال وهو بناء الصداقات .وتجاوزت هذه البيئة املدمرة أبواب ومداخل النادي
ً
ً
وتصل للمشجعين الذين اليتنافسون بين بعضهم البعض فحسب بل داخليا أيضا .وهذا هو السبب القتراحنا بأن الصداقة
ُ
هي القيمة األساسية ويجب أن تعتنق من قبل مشروع سوماموس.
 .2االندماج االجتماعي
ويقترح مـشــروع سوماموس االنــدمــاج االجتماعي كقيمة أساسية ألنــه مــوجــود فــي الحمض
			
ً
النووي لفاسكو .ليس ذلك فقط بسبب تنوع واختالف الرياضات التي ينوي أن يبنيها ولكن أيضا بسبب اهتمامه باملشاريع
االجتماعية وأوملبياد ذوي االحتياجات الخاصة وذلك ضمن النضال األبدي ضد أي نوع من التحيزأو التعصب.
 .3األخالق (آداب املهنة)
مشروع سوماموس سينفذ برنامج مستقيم نزيه صارم على نادي فاسكو أي بوابة شفافية
			
ً
موثوقة ،عمليات واضحة ،ميزانية صحية ،االلتزام بتخصيص امليزانية والقانون ،وأخيرا التكامل التام للنادي بواسطة تقنية
املعلومات (.)IT
 .4الكفاءة
			

يحتاج النادي إلى إدارة احترافية ومتكاملة ونشيطة

والتي تؤمن لنا مع الكفاءة في جميع خدماتنا وتقدم أفضل النتائج املمكنة.
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 .5التوصيل
يحتاج النادي إلى فهم أن داعميه وأعضاؤه هم عمالء ويقدمون قيمة متطورة لهم مما يؤدي
			
ً
لتعزيزالشعور باالنتماء املرتبط بارتباطهم بالنادي والعالمة التجارية .باإلضافة لذلك يجب أن نكون منظمين دائما للتنافس
على األلقاب ضمن جميع األشكال التي نشارك فيها من خالل تثبيت وإرساء عقلية الفوز.
 .6السعادة
ً
إن تأثير السعادة على العمل تم االتفاق عليه على نطاق واسع في اإلدارة الحديثة .وفقا لبيتر
			
ً
دراكر“ :كسب لقمة العيش أي املعيشة لم تعد كافية .على العمل أن يسمح لنا بأن نعيش الحياة أيضا” .لذلك يجب أن تكون
القيمة النهائية للنادي الريا�ضي هي تأمين وتوفيرالسعادة ملوظفيها ورياضييها واملنتسبين والداعمين لها واملجتمع بشكل عام.
بعد كل �شيء لقد مرالوقت كي ندرك أننا أو يتوجب أن نكون في صناعة الترفيه.
 .7اإللهام
			
نقوم به.

ً
ً
ً
مهمتنا هي اإللهام وبالتالي فهي أيضا إحدى قيمنا الرئيسية بأن نكون مرجعا إيجابيا في كل ما

 - 4.3.5األهداف
مشروع سوماموس بمجرد تنفيذه سيسمح لنادي فاسكو ليس بقلب وضعه الحالي الذي
			
ً
يواجه مشاكل قصيرة املدى فحسب ،ولكن أيضا سيسمح بوضع األسس لالستقراروالربح والنمو املستمر.
من خالل عملية تخطيط استراتيجي قوية ،حيث سيتم تحديد أهداف واعدة طموحة ولكن
			
ً
قابلة للتطبيق والتحقق لكل قسم مدعومة بنظام ميزانية صارم وبرنامج االمتثال(النزاهة) وقيادة الشركات بحكمة ،وسيبقى
ً
مشروع سوماموس نشطا حتى ُيقدمنادي فاسكو الفوز واإللهام واملسؤولية على الصعيد االجتماعي.
			
التنظيمة املقترحة:

هنالك سبعة أهــداف رئيسية ملشروع سوماموس تتما�شى كلها مع خطة التسويق والهوية

 1إعادة إحياء القيم األصلية لنادي فاسكو
			
 . 1املالح فاسكو دا غاما
 . 2البرتغال
 . 3املالحون
 . 4التجديف (الرياضات)

في قناعتنا نرى أن أصولنا متعلقة ومرتبطة بما يلي:
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يستند مشروع سوماموس على
			
أن فاسكو هو الذي سيعيد إحياء ذكرى وتاريخ فاسكو دا غاما
 ،ولـيــس ألنــه مكتشف الـطــريــق الـبـحــري إلــى مستعمرات الهند
ً
الشرقية فقط ولكن أيـضــا الـطــرق إلــى البرتغال واملستعمرات
الـبــرتـغــالـيــة فــي جـمـيــع أن ـحــاء الـعــالــم وذل ــك يـسـمــح لـنــا أن نـكــون
ممثلين وناشرين عظماء للثقافة البرتغالية الغنية واملتنوعة
بـمــا فــي ذل ــك املــوسـيـقــى وف ــن الـطـهــي والـنـبـيــذ والـسـفــرواملـســرح
ً
وال ـس ـي ـن ـم ــا والـ ـف ــن واألدب فـ ـض ــا ع ــن دع ـ ــم الـ ـ ــذي تـ ـق ــوم بــه
الصناعات البرتغالية وتكريم املهاجرين الذين عاشوا وما زالو
يعيشون هنا.

املصدرEchosis23 :
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فــي هــذا الـسـيــاق سيتم تــذكــر املـخــابــز و”الـخـبــز الـفــرنــ�ســي” (فــي الحقيقة خـبــز بـرازيـلــي) ،الكعكة
			
االسفنجية ،زيت الزيتون ،النبيذ ،سمك القد ،أرز البط ،األخطبوط ،تورتة الكاسترد ،كرات برلين(دونات برلين) ،البيض
ّ
الطري قليل االستواء ،موسيقى الفادو (القدر) من أماليا رودريغز ،ماريزا ،دول�سي بونتيز ،آنا مورا وكارلوس دو كارمو ،أدب
لويس دي كامويس ،أنتيرو دي كوينتال ،فرناندو بيسوا ،أملــادل نيغريروس ،فلوربيال إسبانكا ،خوسيه ساراماغو،البالط،
رقصات باوليتيروس دي ميرندا ،املهرجانات الدينية مثل سيدة العالج ،احتفاالت سينور سانتو كريستو دوس ميالجريس،
ســاو خــواو في براغا وبــورتــو وسانتو أنطونيو والتي يتم االحتفال بها في لشبونة وكذلك املـعــارض الجديدة في بونته دي ليما،
مهرجان زهور ماديرا أو مهرجان باريت فيردي في ألكوشيت�شي.

املصدر :موقع اتحاد شركات املخابزوالحلوى لبلدية ريو دي جانيرو

ً
نريد أيضا ربــط فاسكو باملالحين واملالحة ككل .تعد مهنة الشحن من أهــم املهن في العالم
			
ً
وال يتم استثمارها في اإلعالنات الكبيرة عادة .ومع ذلك يمكننا ويجب علينا استيعاب هذه الفرص في هذا القطاع ،سواء في
البحث عن استثمارات مباشرة أو في الشراكة باملشاريع املحفزة.

املصدرChambers :
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ً
ً
وأخيرا يعود التجديف أيضا ألصولنا حيث تم تأسيس نادينا من قبل املجدفين .على الرغم
			
من أننا نمتلك العديد من اإلنجازات في هذه الرياضة كما شاهدنا في القسم 2 5.إال أننا نفتقد انتصاراتنا في هذه الرياضة
لسنوات عديدة.

املصدرClube de Regatas Vasco da Gama :

يهدف مشروع سوماموسإلى إنقاذ أنشطة التجديف في الحال كي نتمكن من بناء القدرات
			
للمنافسة بفاعلية في البطوالت مرة أخرى في كل من فئتي التجديف الذكور واإلناث.
ً
ع ـنــد تـحـلـيــل م ـعــدات ـنــا املـخـصـصــة لـلـتـجــديــف وج ــدن ــا أن ـنــا نـمـتـلــك حــال ـيــا  14م ـق ـيــاس جـهــد
			
ً
للمجدايف وأنه من األفضل واملثالية أن نمتلك  40جهازا ألن ذلك سيخفف من تدريب الفريق الرئي�سي والفريق التمهيدي
ً
واملــدر�ســي .ونحتاج أيضا إلى  5دراجاتتمرين أخــرى؛ معدات دعم قــارب صغير من األملنيوم ،يبلغ  4.2قدم متكامل يتضمن
محرك بقوة  15حصان وعربة بعجلتين وأجـزاء صيانة القارب كالهيكل أو الحذاء االحتياطي وموجه العربة ومقعد .نحتاج
ً
أيضا إلى استخدام برنامج  CONCEPTلتحليل وتدريب عناصرمقياس جهد التجديف.
فيما يتعلق باألسطول نحتاج لعشرزالجات ُمفردة (مجدف) ،خمس لألوزان الثقيلة وخمس
			
لألوزان الخفيفة 4 ،من اثنتان بدون واثنتان من الوزن الثقيل واثنتان من الوزن الخفيف و 4مزدوجة ،وهما وزنان ثقيالن
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ً
واثنتان وزن خفيف .نحتاج أيضا إلى  10أزواج من النخيل الفردي وعشرة أزواج من النخيل املضاعف .سيتم تخصيص كل
ُ
قاربين من كل نموذج للنساء املجدفات.
لقد وضعنا طلبنا عرض األسعار التالي وامليزانية التي ستجعل فريقنا ال يقهر في تجديف الذكور واإلنــاث ويؤخذ في االعتبار
النمذجة املالية ملشروع سوماموس:

 2نادي فاسكو العالمي
			

ُيعد مشروع سوماموس بمثابة فرصة إلنقاذ ّ
سمة العاملية التي تميزنا ً
نظرا للعوامل التالية:

نشيد باملستكشف العظيم والرائد والرحالة الذي تمكن ،رغم كل الصعاب ،من ربط قارة أوروبا مع جزر الهند عبر الطريق
البحري وجعل البرتغال ً
مركزا للتجارة في القرن السادس عشر،
لقد أسس املهاجرون البرتغاليون نادينا
ونحن نقترح هوية مؤسسية بقيم خالدة.
ً
لذلك ،يهدف مشروع سوماموس ً
أيضا إلى جعل العالمة التجارية فاسكو عالمة عاملية من
			
ً
ً
خالل االستحواذ على األندية متوسطة الحجم ،والتي يفضل أن يكون لها أثرا معقوال ،في البرتغال والواليات املتحدة كمرحلة
أولية
كما نقترح ً
أيضا ،بعد االنتهاء من هيكلة مراكزالتدريب ،أن نسعى لتحقيق التقدم في العالقات
			
الدولية حتى نتمكن من تبادل الخبرات وجمع األموال لفريق الشباب لتزيد قدرته على اإلنفاق الذاتي املستدام.
من خالل هذه التدابير ،وباإلضافة إلى القدرة على االلتزام بالقيم والرسالة التي ندافع عنها،
			
فنحن نعتقد أنه سيتسنى لنا اجتذاب املشجعين من جميع أنحاء العالم ،وتوسيع أسواقنا ونظامنا املتكامل من خالل توفير
املزيد من الخطط واملزايا لترويج كلما هو تقليدي وموجود بالفعل ولخدمة مشجعي فاسكو الحاليين والجدد في الخارج.
يقترح مشروع سوماموس ً
أيضا تأسيس مؤسسة فاسكو العاملية ،وهي شركة قابضة إليجاد
			
صفقات في الخارج لـنادي فاسكو ،والتي يمكنها ،من بين أنشطة أخــرى ،توزيع التراخيص والشراكات الوثيقة وتعزيز العالمة
التجارية للنادي في جميع أنحاء العالم ،مع هيكلها الــذي تم تشكيله في البداية من قبل مكاتب تمثيلية في املــدن الرئيسية في
العواصم التجارية الرئيسية.
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 .3نادي فاسكو سيتواجد حيثما يتواجد مشجعوه
 ٪80من مؤيدي نــادي فاسكو متواجدون خــارج مدينة ريو دي جانيرو .إال أن نــادي فاسكو
			
فشل في إعطاء هذا الشعور باالنتماء إلى هذه املجموعة الضخمة من املشجعين خارج ريو دي جانيرو.
			

لهذا السبب ،يسعى مشروع سوماموس ألن “يتواجد نادي فاسكو أينما كان مشجعوه”.

لهذا سوف نعمل على تطوير مشروع بيت فاسكو والذي سيكون ً
مكانا يمكن فيه ملشجعي
			
ُ
ّ
فاسكو خارج ريو باالستمتاع بتجربة النادي ،فباإلضافة إلى إمكانية شراء املنتجات املرخصة ،فسيشعراملشجع أنه متواجد
في نموذج مصغر من نادي فاسكو في مدينته .على أن يتم تصميم املكان ليتما�شى مع هوية النادي بحيث يمكن أن يجتمع
مشجعو فاسكو فــي كــل مدينة ليس فقط ملـشــاهــدة املـبــاريــات ،واملـشــاركــة فــي أح ــداث التوقيعات والـصــور مــع املشاهير من
الحاضر واملــا�ضــي ،وحـضــور مؤتمرات ألعـضــاء مجلس إدارة الـنــادي واالحـتـفــال بالتواريخ املميزة ،ولكن بشكل خــاص حيث
يمكن الحديث واملناقشة حول فاسكو.
سوف يحصل مشروع بيت فاسكو خارج ريو دي جانيرو ً
أيضا على ترخيص للعمل كمكاتب
			
تمثيلية لفاسكو في كل مدينة ،واقتناص وجلب الفرص التجارية والرياضيين وأي �شيء آخرقد يصب في مصلحة النادي.
عالوة على ذلك ومن خالل النظام املتكامل الخاص الذي ينوي مشروع سوماموس إنشاؤه،
			
سوف نقدم مجموعة من الخدمات الحصرية للمجتمع ،ونقدم خدمات عملية ملختلف املميزات واملساعدات ،والتي ستعطي
بالتأكيد للمشجعينالشعور باالنتماء والذي نتفهم اليوم السرفي غيابه في عالقة النادي باملشجع.
يعتزم مشروع فاسكو في كل مكان نقل مــدارس فاسكو لكرة القدم إلى البرازيل وفي كل مكان
			
ً
ً
في العالم ،وتقديم مجموعة مخصصة حصريا إلى املركزالرئي�سي ،وسوف يساهم أيضا في جذب نجوم املستقبل وضمهم ِلفرق
األطفال والشباب لدينا.

 . 4فاسكو ،الفريق الشامل
يهدف مشروع سوماموس إلــى إنقاذ الــدور االجتماعي للنادي .في هــذا الصدد ،ســوف نتبنى
			
االندماج االجتماعي في جميع صوره االجتماعية ،وهي:
ً
ً )1
وتأييدا للتنوع ،سنعمل على تسليم مشجعي فاسكو أثناء االنتخابات عدد أكبرمن البطاقات للنساء والسود بنسبة
دعما
أكبر من أي بطاقة انتخابية في املا�ضي ،وسنكون ً
دائما على استعداد للقيام بحمالت لتكريم أولئك الذين يعانون مع أي نوع
من االضطهاد ،ألن هذه تعتبرمعركة تاريخية لنادينا.
ً
حدثا ً
كبيرا والذي سوف ُيختتم باحتفال خاص باليوم الوطني للتوعية
سوف نعمل على أن يتضمن التقويم الرسمي للنادي
بحقوق السود ،والذي سيتم االحتفال به بأسلوب راقي كل يوم  20نوفمبر ،بحيث يمكننا ،مع تاريخنا في مكافحة العنصرية
والتحيز االجتماعي ،من تكريس ذلك اليوم للتفكير في دمج السود في املجتمع البرازيلي ،مع تذكر أنه تم اختيار التاريخ ليتزامن
مع اليوم املوافق ليوم وفاة زومبي دوس باملاريس ،في عام  ،1695أحد أعظم القادة السود في البرازيل ،والذي قاتل من أجل
تحريرالشعب من نظام العبيد .يثيرالتاريخ ،من بين أمور أخرى ،أسئلة حول العنصرية والتمييزواملساواة االجتماعية وإدماج

68

السود في املجتمع والثقافة األفرو برازيلية؛

املصدر.2006 .Latuff :

 )2فــي مختلف األحــداث االجتماعية التي نعتزم القيام بها ،ســوف نعمل على توفير فــرص ملمارسة الرياضة والترفيه واملنح
الدراسية في املدارس والتوظيف ودرالدخل للمجتمعات القريبة من منشآتن(مثل كاكسياس ،سيداد دي ديوس ،مانجويرا،
أرارا ،باريرا ،مانغوينهوس وتايتي) ،ألن هذا هو أحد أهدافنا االجتماعية؛
 )3في النطاق االنتقائي للنادي ،والــذي يجب أال يركز فقط على تمارين كــرة الـقــدم ،ولكن بالقدر الــذي تسمح به ميزانيتنا
وموارد الحوافزوالرعاية؛
 )4سوف نعمل على تنشيط الحياة االجتماعية في النادي ،من خالل األحداث االجتماعية والثقافية في جميع مقراتنا ،والتي
ينوي مشروع سوماموس إنقاذها وتنشيطها.
- 5أفكارمبتكرة لنادي فاسكو
يهدف مشروع سوماموس ً
أيضا إلى استخدام جميع األدوات التكنولوجية والفكرية لبناء
			
النواحي االبتكارية لفاسكو في عدة جوانب .وبالتالي سوف ننفذ مشروع تكنولوجيا فاسكو ( )V-TECHذلك ألن مشروع
سوماموس يعتزم أن:
 )1يستثمرحتى يصبح نادي فاسكو ً
تكنولوجيا ر ً
ً
ائعا ،مع حاضنة استثمارية ُوم ّس ِرع لبدء األعمال؛
مركزا
 )2تعزيزرقمنة أصول النادي من خالل تحويل أصول النادي امللموسة وغيرامللموسة إلى العمالت الرقمية؛
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 )3جلب أحدث ما في الذكاء االصطناعي للقطاعات الرياضية واإلدارية في النادي؛
 )4زيادة العالقة مع املشجعين وزيادة املشاركة والشعور باالنتماء من خالل املشاريع االجتماعية؛
 )5االستثمارفي تكنولوجيا املعلومات بطريقة منظمة ،لتمكين اإلدارة االستراتيجية واملبتكرة التي نقترحها؛
 )6إنشاء خطوط بحثية في مركزالتعليم الريا�ضي فاسكو دا جاما لتوسيع كل هذه االبتكارات املقترحة وتديثها بشكل مستمر
ً
أيضا لتحقيق الهدف املتمثل في الحصول على جعل نــادي فاسكو أكثر مواكبة لالبتكارات
			
التقنية ،سوف تستثمر سوماموس في إتاحة أحدث العلوم الرياضية للنادي ،مما يسمح بتكملة التخطيط الفعلي لجميع
األلعاب الرياضية بطريقة علمية ،مع تحقيق أهداف األداء الريا�ضي األفضل والصحة والرفاهية لالعبين الرياضيين.
ومن أجل تحقيق أق�صى استفادة من هذا التنفيذ في النادي ،سوف نعمل على إعادة إحياء
			
مشروع ( CAPPRESاملركز املتقدم للوقاية والتعافي السريع من اإلصابات) ،ودمج املنطقة الصحية بأكملها بطريقة منظمة،
مع استغالل األدوات الحديثة لتحسين األداء والتعافي ،مثل ساونا التبريد الحراري ،وقياس ضغط األقدام ،ومنصة القفز
العمودية ،ومقياس املقاومة الحيوية واألجهزة الرياضية الذكية.

املصدرCompilação do Autor :
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 - 6إعادة فاسكو إلى مشجعيه
منذ فترة تم أخــذ فاسكو من أيــدي مشجعيه وتسليمه إلــى الدائنين .في الواقع من التحليل
			
املالي في القسم 3 2.تبين أن األزمة املالية تسببت في أزمتنا الفنية والسياسية ،مما جعل إدارة النادي غيرقادرة على مواجهة
الديون قصيرة األجل وعدم القدرة على الخروج بحلول مالية فعالة.
سيعمل مـشــروع ســومــامــوس ،مــن خــال إنـشــاء نـمــوذج عمل جــديــد ،على أن تـكــون رسملة
			
النادي من خالل استبدال الديون قصيرة األجل بديون طويلة األجل أو زيادة رأس املال ،وبالتالي جذب مصادرتمويل جديدة،
مما يجعل من املمكن إعادة فاسكو إلى مشجعيه وإنهاء اعتمادنا اليوم على أشخاص ومؤسسات معينة ،مما يجعل النادي
سيد مصيره وقراره.

 - 7فاسكو الذي ال يقهر
“من املستحيل التقدم بدون تغيير ،وأولئك الذين ال يغيرون
رأيهم ،ال يمكنهم تغييرأي �شيء”.
جورج برنارد شو

عندما نتحدث عــن “العقلية” التنظيمية ،تـجــدر اإلش ــارة إلــى دراس ــة أجــريــت على الشركات
			
الكبيرة املدرجة في قائمة فورتشن  500وفورتشن  ،1000والتي خلصت إلى أن الشركات التي تعمل “بعقلية” النمو (وليس “
العقلية “الجامدة) سيكون لديها ثقة أكبرفي شركاتهم وإحساس أكبرباملسؤولية عن نجاح أعمالهم.
			
العمل والجهد املكثفين.

أن عقلية النموهي اإليمان بتحسين الذكاء من خالل التعلم وأن الطريق إلى النجاح هونتيجة

نحن عازمون على غرس عقلية الفوز في النادي .ولتحقيق هذه الغاية سوف ندرب موظفينا
			
على استعادة ثقتهم الشخصية وتحفيزهم في املؤسسة التي يتعاونون معها .أفــاد املسئولون في الدراسة املذكورة أعــاه أن
الشركات التي لديها عقلية متقبلة للنمو ،وليست عقلية جامدة ،تدعم اتخاذ املخاطراملحسوبة واالبتكارواإلبداع .لذلك فهم
لديهم نظرة أكثرإيجابية لشركتهم.
أن هدف مشروع سوماموس هو إعادة ترسيخ عقلية الفوز في جميع مجاالت فاسكو ،حتى
			
نتمكن من استعادة احترامنا لذاتنا والــدخــول في جميع املسابقات ،من جميع األشكال التي نتنافس فيها ،في ظل “عقلية”
البطل التي نسعى لتحقيقها.
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 - 4.4الخطة التشغيلية
 4,4,1اإلدارة املهنية والكفاءات األساسية
لـبـنــاء فــاسـكــو ال ــذي يـسـعــى إل ــى م ـشــروع ســومــامــوس فـنـحــن بـحــاجــة إل ــى اسـتـثـمــارالـكـثـيــرفي
			
ُ
الحوكمة .يسعى مشروع سوماموس ألن يــدار نــادي فاسكو باحترافية .فاسكو .ســوف يجتمع املــدراء التنفيذيون للسوق
ً
األكثر إثــارة للجدل واألكثر كفاءة لبناء نــادي فاسكو بحيث يكون
متجددا في عملياته وطموحاته ،بطريقة محسوبة ورؤية
استراتيجية لنادي فاسكو وأهداف محددة حتى يتمكنوا من صياغة األهداف التي تمكننا من تحقيق طموحاتنا الفائقة التي
نصبو إليها.
ً
حصريا ،وبغض النظر
وبهذه الطريقة ،سوف نهرب من هذا املنطق غير السليم الذي يعتمد
			
عن مدى كفاءة داعمي فاسكو املتاحين ،على االستعانة بموظفين محترفين متقاعدين بالفعل أو يعملون بدوام جزئي ،وهو
ما يجعلهم غيرقادرين على تقديم كل ما يتطلبه نادي فاسكو العظيم.
ومع ذلك ،يجب أن يتمتع الفريق التنفيذي باملهارات والكفاءات األساسية ملا يتفهمه مشروع
			
سوماموس على أنه شديد األهمية ويجب تنفيذه في نادي فاسكو ،أال وهو:
 )1االعتمادية
أحد العناصر التي ال غنى عنها وهو تمتع املديرين التنفيذيين بسمعة فنية وإداريــة ال تشوبها
			
شائبة في مجاالتهم ،مما يوفراألمان للمستثمرين وجميع املشاركين في مجتمعنا.
 )2االمتثال
مـشــروع ســومــامــوس ملتزم بــدمــج أســس االمـتـثــال الـصــارم فــي نـظــام إدارة فــاسـكــو .فاسكو.
			
ً
االمتثال مفهوم إنجليزي معناه”التصرف وفقا للقواعد” .وهويعني ذلك أن نكون ملتزمين ً
تماما باملعاييروالضوابط الداخلية
والخارجية ،باإلضافة إلى جميع السياسات واإلرشــادات التي وضعها النادي .فهو يعتبر ضمان التزام املؤسسة بدقة بجميع
متطلبات الهيئات التنظيمية ،ضمن جميع املعاييراملطلوبة للقطاع الذي تعمل فيه.
في الواقع ،يجب على املؤسسة التي تريد ترسيخ نفسها في السوق على املدى الطويل أن تجعل
			
مهمتها متوافقة مع أهدافها االستراتيجية ورسالتها ورؤيتها .هذا ما ينوي مشروع سوماموس تحقيقه.
تتضمن ر ـكـائــز بــرنــامــج االمـتـثــال تـحــديــد املـخــاطــر املحتملة ،والــوقــايــة مــن خــال تنفيذ آلـيــات
			
الرقابة ،والرصد والكشف حيث يتم تحليل فعالية الضوابط واإلبالغ عنها ،وحل مشاكل عدم املطابقة والتوجيه والتدريب
بحيث يتوافق الفريق مع هذا اإلجراء الجديد.
يـهــدف مـشــروع ســومــامــوس إلــى الـحـصــول على شـهــادات الـنـزاهــة املــوجــودة الـيــوم؛ حيث إنها
			
ستمنح مصداقية أكبر ملؤسسة فاسكو دا جاما  .CR Vasco da Gamaلذلك ،يهدف مشروع سوماموس إلى الحصول على
الشهادات التالية:
•شهادة  19.600 ISOاملعروفة أيضا باسم شهادة األيزو في االمتثالً ،
نظرا ألنها تتضمن اإلرشادات املتعلقة بأنظمة إدارة
االمتثال ،والتي تتحول ً
فعليا إلى إرشادات خاصة باالمتثال التام ،أي املتطلبات التي تحتاج الشركة للوفاء بها من أجل
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الحفاظ على االمتثال؛
•تهدف شهادة  31.000 ISOإلــى توفير معيار لتنفيذ إدارة املخاطر لجميع املنظمات .تتضمن سياسات إدارة املخاطر
تحديد وفـحــص ومعالجة والتخلص مــن املـشــاكــل الـتــي قــد يـكــون لها تأثير سلبي على املنظمة .جــديــر بــالــذكــر أيـ ً
ـضــا أنه
يمكن رؤية جميع املخاطرمن خالل تحيزالفرصة ،أي منذ لحظة تحديدها ،فإنها تعمل ً
أيضا كنافذة لتحسين وتطوير
املنظمة .عندما تبدأ الشركات في مراقبة مخاطرها ،فمن املمكن زيادة “رأس مال السمعة” ،أي أن هناك زيادة في العائد
على استثماراتها ،مما يفضل بطبيعة الحال سيناريواملفاوضات ،بحيث يكون من املمكن تحقيق تلك األهداف والغايات
املنصوص عليها؛
			

وتمنح النادي الشهادات التالية:

•شهادة  ،37.001 ISOالخاصة “بأنظمة إدارة مكافحة الــرشــوة -املتطلبات وإرش ــادات االسـتـخــدام” ،واملعروفة ً
أيضا
بــاســم معيار مكافحة الـفـســاد أو مكافحة الــرشــوة ،وهــو معيار دولــي وال ــذي يــوفــر املتطلبات واإلرش ــادات إلنـشــاء ونشر
ومراقبة وتحسين نظام إدارة الفساد؛
باإلضافة إلى تنفيذ واعتماد املعايير املذكورة أعاله ،يعتزم مشروع سوماموس تسجيل نادي
			
فاسكو في السجل الوطني للشركات امللتزمة باألخالقيات والنزاهة (شركة مؤيدة لألخالق في البرازيل).
هــذا التسجيل هو مبادرة من املراقب العام للحكومة االتحادية ( / )CGUوزارة الشفافية،
			
بهدف التقييم والكشف عن الشركات التي تعمل طواعية في بناء بيئة من النزاهة والثقة في العالقات التجارية ،بما في ذلك
تلك التي تشمل القطاع العام.
تسعى مـبــادرة دعــم األخالقيات إلــى إبـراز املؤسسات التي تشارك في فكرة أن الفساد مشكلة
			
ً
يجب منعها ومكافحتها ليس فقط من قبل الحكومة ،ولكن أيضا من قبل القطاع الخاص واملجتمع ككل .من خالل االنضمام
إلــى السجل ،تفترض املنظمة التز ًاما ً
ً
وطوعيا ،أمــام الحكومة واملجتمع ،بانها تتبني إج ـراءات ملنع الفساد ومكافحته،
عاما
لصالح أخالقيات العمل .مبادرة دعم األخالقيات هي قسم من مجموعة من اإلج ـراءات التي تهدف إلى منع الفساد وتعزيز
األخالق والنزاهة في بيئة الشركات وتمثل عالمة بارزة في املراحل الجديدة في العالقات بين الدولة والقطاع الخاص ،وكذلك
في العالقات بين الشركات واملجتمع.
الـهــدف مــن املـبــادرة هــو توحيد والكشف عــن أسـمــاء املــؤسـســات الـتــي تتبنى طـ ً
ـوعــا إج ـراءات
			
معترف بها على أنها مرغوبة وضــروريــة مــن أجــل خلق بيئة مــن الـنـزاهــة والثقة فــي الـعــاقــات بين القطاعين الـعــام والـخــاص،
باإلضافة إلى جعل الشركات تدرك دورها في مواجهة الفساد من خالل اتخاذ موقف إيجابي في منع ومكافحة املمارسات غير
ً
القانونية وغير األخالقية والــدفــاع عن العالقات املسؤولة اجتماعيا .من أجــل املشاركة في التسجيل ،يجب أن يكون لدى
ً
داخليا ،مثل قواعد السلوك والسياسات ملساعدة السلطات العامة في مكافحة
الشركات سلسلة من األدوات ملنع الفساد
غسيل األموال وأنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق.
نحن على يقين مــن أنــه مــع هــذه الـشـهــادات وكجهة مسجلة لــدى مـبــادرة دعــم األخــاقـيــات،
			
فسوف يحقق نادي فاسكو الريادة في كرة القدم البرازيلية ويجتذب املزيد من الشراكات واالستثمارات املتطورة.
 )3اإلدارة والجودة الشاملة  360درجة
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يـحـتــاج ن ــادي فــاسـكــو إلــى تغيير ج ــذري فــي اإلدارةح ـت ــى يتمكن مــن إع ــادة تـحــديــد عــاقـتـهــا مع
			
عمالئها بشكل صحيح :مشجعي فاسكو.
في هذا الصدد ،يمكن أن تكون استراتيجية اإلدارة  360درجة ،والتي تعد رؤية أكثر منهجية
			
وشاملة الرؤية وعميقة لألعمال ،أداة مهمة ومهارة مطلوبة من مجلس إدارتنا ،باإلضافة إلى توظيف مفاهيم الجودة الشاملة
في املؤسسة.
تم تطوير مفهوم إدارة الجودة الشاملة ( )TQMمن قبل العديد من االستشاريين في أمريكا
			
الشمالية مثل ويليام إدواردزديمنج وجوزيف م .جوران وأرماند فيجبنوم  .لذلك ،فإنه يطبق إدارة العملية ،وتقنية التحليل
املستمرلدورة ( PDCAالتخطيط – التنفيذ-التحقق-اإلجراء) وأدوات أخرى مثل كايزن ونظام  5أس .5S
 )4املسئولية االجتماعية والبيئية
لكل ما سبق يعتقد مشروع سوماموس أن نادي فاسكو قادرعلى تحقيق ذلك ً
ونظرا للهوية
			
التنظيمية التي يهدف إلــى تأسيسها ،فمن الـضــروري أن يتم دمــج املسئولية االجتماعية بشكل وثيق في املـشــروع واملـهــارات
والكفاءات األساسية التي نرغب في الحصول عليها من مديرينا.

أضف إلى ذلك املسئولية البيئية والتي تنعكس ً
أيضا على مشاريع التجديد الخاصة
			
بنا فــي ســاو جانيواريو ،حيث نطلب جميع االعـتـبــارات البيئية ،مــن عناصر ومــواد الواجهة والـبـنــاء ،إلــى توليد
الطاقة ،بحيث يتقدم نادي فاسكو للحصول على شهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة  ،LEEDوالريادة في
التصميم في الطاقة والبيئة ،والتي أنشأها مجلس املباني الخضراء بالواليات املتحدة ( )USGBCوالتي تهدف إلى
تعزيزوتشجيع املباني املستدامة.

املصدر :مجلس املباني الخضراء بالواليات املتحدة (.)USGBC
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 - 4.4.2الحوكمة
تعتبر الحوكمة الجيدة للشركات وسياسة التقشف واملسئولية املالية وسياسة االمتثال
			
الصارمة واملسئولية االجتماعية هــي بالتأكيد ضمن بعض املـبــادئ األساسية التي يجب تطبيقها .على الــرغــم مــن أن األمــر
واضح ،فإن تغييرممارسات اإلدارة القديمة والثقافة التي سادت ألكثرمن  100عام ليس ،في جوهره ،بسيط لهذه الدرجة.
لـكــي نـكــون قــادريــن عـلــى تـنـفـيــذ ه ــذا الـتـخـطـيــط االسـت ـراتـيـجــي ،وتـنـفـيــذ م ـشــروع ســومــامــوس
			
وتحقيق أهدافنا ،فمن الضروري وجود فريق تنفيذي رفيع املستوى يعمل مقابل أجور مالية.
لهذا الغرض ،جمع مشروع سوماموس أفضل املديرين التنفيذيين من محور ريو ساو باولو،
			
باإلضافة إلى شركاء دوليين مهمين ،ليس فقط للمشاركة في تطوير املشروع ،ولكن بشكل أسا�سي لتنفيذه من عام 2021
ً
فصاعدا.

- 4.4.3االنتقال من األدوارالتطوعية إلى نظام هجين بين املتطوعين ومدفوعي األجر
لم يعد التطوع الخالص يناسب كــرة القدم اليوم ،والتي يجب أن تسعى إلــى إدخــال نفسها
			
مرة واحدة وإلى األبد في صناعة الترفيه ،وتقديم منتجات حقيقية وافتراضية .لهذا ،فإن املعرفة ،واملعاييراألخالقية العالية،
واملـعــرفــة املتخصصة ،والـتــوفــر بــدوام كامل والتفاني الـحـصــري ،هــي متطلبات أساسية للموظفين املستقبليين فــي مشروع
سوماموس ،ألنــه بهذه الطريقة فقط ســوف نكون قــادريــن على إضافة قيمة لــإدارة وجــذب املستثمرين واألعـمــال وشركاء
أعمال فائقين.
بمعنى آخ ــر ،فـنـظـرا لحجم اإلمـكــانــات الـتــي يملكها ن ــادي فــاسـكــو وأيـضــا فــي ظــل ومــا يسعى
			
مشروع سوماموس لتحقيقه ،فال يمكن أن يتولى إدارة أشخاص يمارسون مهامهم في النادي على أنها مجرد هواية أو وظيفة
ثانية ،أوفي املكانة املتوسطة ودون أن تكون األولوية لديهم ،وهوما يتسم به العمل التطوعي ً
غالبا ،على األقل بالنسبة ألولئك
الذين ال يزالون في املرحلة املنتجة من أعمارهم .لذلك ،يقترح مشروع سوماموس إدارة من املحترفين في فاسكو.
ومــع ذلــك ،سيكون مــن التحديات السياسية والتنظيمية والقانونية ،االنتقال “بين عشية
			
وضحاها” ،من نظام إدارة طوعي بالكامل ً
تقريبا إلى االقتصار على نظام إدارة مهنية شامل .ولذلك فإن مشروع سوماموس
ً
يدرك ً
أيضا أهمية التطوع ،خاصة ألندية كرة القدم ،ألنها تلعب ً
دورا معتدل حيث نتعامل مع محتوى عاطفي قوي وتقاليد
ومشاعريجب الحفاظ عليها ً
أيضا.

ولـهــذا فــإن مـشــروع ســومــامــوس يسعى السـتـغــال طريقة مهجنة وهــي تجمع بين
			
هــذا العمل التطوعي املهم فــي وئــام مــع املهنية املطلوبة التي سيتم تنفيذها مــن خــال مجلس مــن الضباط
املشهورين الذين سيتم تعويضهم عن وظائفهم.
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 - 4.4.4املرشح
صــاحــب م ـشــروع ســومــامــوس هــو املــرشــح ملـنـصــب رئـيــس ن ــادي فــاسـكــو ،لــويــز روبــرتــو ليفين
			
سيانو ،وهوضابط في املحمية البحرية والبحرية التجارية ،وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم البحرية معادلة لدرجة
البكالوريوس في إدارة األعمالً ،
وفقا لـ  18/547 RNs CFAو  .19/561كما أنه حاصل على درجة علمية في العلوم القانونية،
وحضربرامج املاجستيروالدكتوراه في  ،UERJوحصل على أعلى الدرجات في جميع املواد .ومع ذلك فإنه ،وألسباب مهنية ،لم
يكمل برنامج الدكتوراه.
فيما يتعلق بأدائه املنهي ،فإن األعمال املتعلقة بتنفيذ اإلجراءات الروتينية في الشركات الكبيرة
			
واالستجابة لحاالت الـطــوارئ املالية والبيئية الكبرى هي أعمال رائعة .لقد قــدم االستشارات لعشرات الشركات من جميع
أنحاء العالم ،بما في ذلك الشركات والبنوك والجمعيات والنقابات والحكومات ،مثل حكومة الواليات املتحدة األمريكية ،وهو
تأكيد على أدائه األخالقي .كان ً
ومحاضرا ً
ً
دوليا .وقد شارك بالفعل
رئيسا للمعهد األيبيري األمريكي للقانون البحري ()IIDM
ً
مصدرا لبعض أكبرالجهات اإلعالمية في البالد في مختلف املوضوعات
من الوفود البرازيلية في هيئات األمم املتحدة .لقد كان
املتعلقة بالبيئة الرياضية ،مثل  Jornal do Brasilو O Globoو Lanceو SPORTVو FOXو UOLوFolha de São Paulo
وغيرها.

ً
عمل أستاذا في جامعة والية ريو دي جانيرو وجامعة إسبريتو سانتو الفيدرالية،
			
ً
ً
في درجات البكالوريوس والدراسات العليا ونشر نشرات ومقاالت .يعمل حاليا أستاذا للفصول الصيفية في
معهد القانون البحري بجامعة ساوثمبتون في إنجلترا ،والتي تجمع ً
طالبا من جميع أنحاء العالم من بين أكبر
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الشركات ومقدمي الخدمات في هــذا القطاع ،بعد أن ـكـان الوحيد من أمريكا الالتينية املدعو للتدريس في
أفضل دورة من أفضل كلية في العالم حول هذا املوضوع ،كما هو موضح أدناه:

املصدر :أرشيف شخ�صي.

هــذه التجربة ،والتي تمنح املرشح املعرفة الرمزية بكيفالربط بين الناس في مختلف األمــاكــن ،تمكنه من توفير الفرص من
ً
خالل مصداقيته ،مع الشركاء الدوليين ،وأخيرا القدرة على إدارة فاسكو ضمن أعلى معاييرالحوكمة.

 4.4.5الفريق التنفيذي
على نحو تقليدي ،تشتهر أندية كرة القدم البرازيلية بقدرتها الرائعة على تطوير أفضل العبي
			
كــرة الـقــدم .هــذا هــو فــي الــواقــع نتيجة العمل الـشــاق للغاية ،داخــل وخــارج املـجــال ،بما فــي ذلــك التدريب املبتكر واملمارسات
والعمليات اإلدارية .ومع ذلك ،وألسباب تتعلق بامليزانية بشكل أسا�سي ،أدى هذا التركيزعلى األداء الريا�ضي إلى خلق مشاكل
خطيرة في جميع املجاالت األخرى للمنظمة ،مما أدى إلى حدوث فجوة كبيرة بين املجاالت الرياضية واإلدارية.
من أجل تحقيق أهداف مستدامة ،يحتاج نادي فاسكو وأندية كرة القدم البرازيلية بشكل
			
ً
عــام إلــى التركيز على تطوير وإش ـراك فريق إداري محترف ،بــدال من التركيز فقط على تطوير الرياضيين املتميزين .يعد األداء
الريا�ضي وثيق الصلة ً
حقا ،ولكن ال يمكن تحقيقه باستمرارإال إذا تم تنفيذ برنامج إدارة قوي.
بشكل عام ،ال يمثل توظيف املسئولين ذوي الخبرة املشكلة ،بل االحتفاظ بهم هي املشكلة،
			
حيث يتمثل التحدي في كيفية دمــج عملك في اإلطــار القانوني الــذي يعمل فيه الـنــادي ،وثقافته ،ومسئوليه من املتطوعين
الذين ال يتقاضون رواتب ،ومجلسه العام ،ولوائحه القديمة ،من بين عوامل اخرى.
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ناد مثل فاسكو أن يأخذ هذا
			
يجب أال نن�سى أن كرة القدم في البرازيل هي شغف ويجب على ٍ
العامل العاطفي في االعتبار .إن خلق ثقافة يكون فيها العمل “الجديد” “والقديم” ً
جنبا إلى جنب ليس باملهمة السهلة .ومع
ً
ذلك ،فإن مشروع سوماموس لن يهمل هذا العامل املهم واإلدارة العليا ،بغض النظرعما إذا كانوا يتلقون أجورا أم ال ،فهم
لن يشاركوا إال إذا كانت لديهم القدرة على فهم هذا السيناريو الجوهري واملهارات الالزمة إلدارة العملية.
ولقد بدأت بالفعل عملية اختيار الفريق التنفيذي .تم بالفعل إجراء مقابالت مع مجموعة
			
ً
ً
من كباراملسئولين التنفيذيين في السوق واختيارهم ،ولكن نظرا ألن بعضهم موجود حاليا ،فلن يتمكن الجميع من الكشف
عن أسمائهم في الوقت الحالي .وبالتالي ،يمكن بالفعل اإلعالن عن قسم من الفريق اآلن وسيتم اإلعالن عن قسم آخرفي حال
ً
اعتمادا على نتيجة االنتخابات.
فوزهم في االنتخابات ،حيث سيحتاجون إلى ترك شركاتهم الحالية ،وهو ما سيحدث فقط
			

فيما يلي كباراملديرين التنفيذيين والذين يعتبرون ً
جزءا من فريق مشروع سوماموس :

إلتون سيمويس

املصدر :أرشيف شخ�صي.

حصل إلتون سيمويس على درجة علمية ودرجة دراسات عليا في إدارة األعمال من مؤسسة
			
ً
فونداساو جيتوليو فارجاسFundação Getúlio Vargas (FGV) ،وحصل أيضا على درجة في القانون من الجامعة البابوية
الكاثوليكية فى ساوباولو PUC-SP .حصل على ماجستيرفي إدارة األعمال وهوحاصل على شهادة في حوكمة الشركات من كلية
إنسياد ،في فرنسا ،وهي تعتبرمن ضمن أكبرخمس كليات إدارة أعمال في العالم.
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وقد درس إدارة األعمال من جامعة نيويورك ،بعد أن أكمل برنامج اإلدارة الدولية (.)IMP
			
حصل على ماجستيرفي تسوية املنازعات من جامعة فيكتوريا في كندا .وهوحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم االجتماعية
من جامعة رويال رودزفي كندا.
وفيما يتعلق باملمارسة املهنية ،فقد تــولــى عــدة وظــائــف مــن بينها منصب نــائــب رئـيــس البث
			
واملدير التنفيذي لقناة ديزني في أمريكا الالتينية .عمل في قناة ريدي جلوبو ملدة عشر سنوات ،بعد أن كان املدير التنفيذي
ً
لقسم الرياضة في  ،Globosatكما عمل ً
ً
ً
مستشارا مستقال
مستشارا مستقل في إدارة الحقوق واالستراتيجيات .كان
أيضا
وعمل في تطويراألعمال الدولية لـ  .UFCكاتب عمود في مجلة فيجا وصحيفة أو جلوبو.

أوجاستو تاننوري

املصدر :أرشيف شخ�صي.

أوجاستو تاننوري هو املديرالتنفيذي في إديتورا ابريل ،وشريك في شركة ليجيون هولدنجز،
			
وهي شركة استثمارية تركز على األصــول في “الظروف الخاصة” .قبل العمل في شركة ليجيون ،شغل أوجاستو العديد من
املناصب في شركة إي بي إكس جروب وشركة فالي ،بعد أن عمل ً
أيضا في مجموعة بوسطن االستشارية بي �سي جي .أوجوستو
محام ،تخرج من جامعة والية ريو دي جانيرو ( )UERJوخبيراقتصادي متخرج من الجامعة البابوية الكاثوليكية بي يو �سي في
ٍ
ريو دي جانيرو.
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لويس باولو روزنبرج

املصدر :أرشيف شخ�صي.

لويس باولوروزنبرج خبيراقتصادي تخرج من جامعة ساوباولو ( ،)USPوحصل على املاجستير
			
والدكتوراه من جامعة فاندربيلت في الواليات املتحدة .مديروشريك مؤسس ملجموعة روزنبرج منذ عام  .1985أستاذ زائرفي
ً
املعهد التكنولوجي للمالحة الجوية ( )ITAوقسم االقتصاد في جامعة فاندربيلت في الواليات املتحدة .كان أستاذا في مؤسسة
ً
ً
وعضوا
مستشارا للوزيردلفيم نيتو ،واملسئول عن مجال الطاقة
فونداساوجيتوليوفارجاس وفي جامعة برازيليا ( .)UnBكان
في فريق إعادة التفاوض بشأن الديون الخارجية .كان املستشاراالقتصادي للرئيس خوسيه سارني.
كما شغل منصب نائب األمين العام للعلوم والتكنولوجيا واالستثمارات ،والتي كان املجلس
			
الوطني للتطوير العلمي والتكنولوجي وهيئة تمويل الــدراســات واملـشــروعــات التابعة لـهــا .ـكـان نــائــب رئـيــس مجموعة شــارب
القابضة وعضو مجلس إدارة شركة سوزانو وشركة نستله  .معلق اقتصادي في مجلة فولها دي ساو باولو Folha de São
 Pauloوراديوس بانديرانتس  Rádios Bandeirantesوجوفيم بان  Jovem Panإلدورادو ومجلة كارتا كابيتال Eldorado and
.Carta Capita
ً
وفي كرة القدم أصبح معروفا باسم نائب الرئيس السابق ومديرالتسويق في نادي Sport Club
			
 .Corinthians Paulistaشارك في دراسات الجدوى لبناء ملعب ذلك النادي ،واستأجرالعب كرة القدم رونالدو “فينومينو”،
وســاهــم فــي زي ــادة إيـراداتـهــم خمسة أضـعــاف مـمــا أدى لتحقيق إن ـجــازات شملت بـطــولــة الــدولــة ،وكــأس الـب ـرازيــل ،والبطولة
البرازيلية ،وليبرتادوريس ،ومونديال.
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فرانسيسكو ج .لوبيز

املصدر :أرشيف شخ�صي.

يتمتع فرانسيسكو لوبيز بخبرة ً 24
عاما في مجال تمويل الشركات وإدارة كرة القدم في جميع
			
ً
أنحاء العالم .منذ عام  ،2018كان مستشارا في عمليات االندماج واالستحواذ ،والهيكلة املالية لنقل الرياضيين ،وتطوير
اتفاقيات الرعاية مع الشركات في آسيا ،وتقديم املشورة االستراتيجية لألندية في األسواق الناشئة.
برز فرانسيسكو ً
أيضا في سوق كرة القدم ألنه خدم ملدة ست سنوات كمديرأعمال ملجموعة
			
سيتي لكرة القدم ( ،)CFGفي مدينة مانشستر .خالل هذه الفترة ،قاد مشاريع مثل تطوير الخطة االستراتيجية لهذا النادي
واالستحواذ على امتياز مانشستر سيتي والعمل على انتشاره مثل نادي نيويورك سيتي  New York City FCفي دوري النخبة
األمريكي لكرة القدم  MLSبالواليات املتحدة وملبورن سيتي  Melbourne Cityفي أستراليا ونــادي يوكوهاما إف مارينوس
 Yokohama F Marinos FCفي اليابان ،ونادي جيرونا  Girona FCفي إسبانيا ،ونادي مونتيفيديو سيتي تورك  Torque FCفي
أوروغواي .كما تولى رعاية اتحاد أعمال تشاينا ميديا كابيتال ومشاريع تطويرالخطط التجارية لنادي العين  Al Ain FCونادي
ً
الجزيرة  Al Jazira FCفي اإلمارات العربية املتحدة .في مانشستر سيتي كان مسئوال عن مكتب النادي في أبو ظبي وعن توسيع
أعمال مانشسترسيتي في الصين.
شغل فرانسيسكو منصب املدير املالي في برشلونة بين عامي  2003و ،2008وهي فترة إعادة
			
ً
هيكلة للنادي والـتــي كانت تشهد ،فــي ذلــك الــوقــت ،سلسلة مــن األزم ــات وأزمــة مالية غير مسبوقة .جنبا إلــى جنب مــع فيران
سوريانو  Ferran Sorianoوالذي كان الرئيس التنفيذي ،وقدم للرئيس جوان البورتا  Joan Laportaالدعم الالزم الستعادة
ناد نموذجي.
برشلونة وجعله ٍ
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جواو جيماريس رودريغيز

املصدر :أرشيف شخ�صي.

جــواو رودريغيز من لشبونة بالبرتغال وعمل في لشبونة لأللعاب الرياضية وبنفيكا ملدة ست
			
سنوات في إعداد وتجهيزوإطالق املواقع الخمسة الجديدة التي أنشأها بنفيكا ،وكذلك في إعادة هيكلة الشبكات االجتماعية
للنادي بالكامل .لعب ً
أيضا دورا مهما في مجال التجارة والتسويق ،حيث ـكـان مــديـ ًـرا للمبيعات لتوزيع املنتجات الرسمية
للنادي ،وخاصة من قبل بيت بينفيكا.
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آنا كرويل

املصدر :أرشيف شخ�صي.

آنا كرويل متخصصة في إدارة املوارد البشرية االستراتيجية وتعمل في شركة AK Consultoria
			
 ،em Gestão de RHبعد أن كانت مديرة املوارد البشرية في شركات  ،Ágoraو  ،Banco ModalوÓrama .هي مدرب شخ�صي
ومنهي معتمد من جمعية التدريب البرازيلية .حضرت دورة وساطة األعمال في  ،CBMA-RJوهي حاصلة على شهادات جامعية
غيرجامعية (متخصصة) في علم النفس اإليجابي والتدريب وعلم األعصاب التربوي ،في مجال العلوم اإلنسانية.
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نيلتون مايا

املصدر :أرشيف شخ�صي.

يتمتع نيلتون مايا بخبرة فــي الـشــر ـكـات الكبرى ونــوادي كــرة الـقــدم ،ســواء فــي الـبـرازيــل أو فــي الـخــارج ،حيث عمل في
الصناعات الرياضية واملالية والتجزئة واالستشارات .وهو مدير أعمال حاصل على ماجستير في إدارة األعمال من الجامعة
األوروبية في بلجيكا؛ وماجستيرفي إدارة األعمال من جامعة وارويك في إنجلترا وماجستيرفي إدارة األعمال من جامعة ميشيغان
بالواليات املتحدة األمريكية .عمل كمحلل ائتماني في بنك بوسطن ،ومحلل مالي في مؤسسة سوزا كروزومديرتمويل الشركات
في عمليات االندماج واالستحواذ فيبانكو بوزانو سيمونسن.
في كرة القدم كان املديراملالي لكال من ISL؛ وفالمنجو ،ومديرالتسويق في فيتوريا؛ ومديركرة
			
القدم لناد ي  Aris Thessalinicفي اليونان؛ ومديرالتسويق في Botafogo؛ ومديرالتسويق لباهيا ومالك نادي كاستوريا �Clu
ً
مستشارا التحاد  Luso Arenas Consortium / Global Spectrumلوضع خطة تطويرالستاد
 be Kastoria FCباليونان .كان
ملعب مينيراو Mineirão؛ والرئيس التنفيذي لشركة أرينا كورينثيانز  Arena Corinthiansوهــو ً
حاليا الرئيس التنفيذي
ملجموعة .Assis Moreira Group
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أليكس جرانجيرو

املصدر :أرشيف شخ�صي.

يحمل أليكس جرانجيرو درجــة الـبـكــالــوريــوس فــي الـقــانــون مــن جامعة مــوجــي داس كــروزيــس
			
ودرجة املاجستيرفي القانون من جامعة ساو باولو ( .)USPشغل منصب املديرالتجاري والقانوني في شركة Sousa Granjeiro
 ،Negócios e Desenvolvimentoوتخصص في مجال الضرائب في اسـتــرداد الضرائب والتعويضات وفــي تحليل عمليات
االستحواذ واالستثمارات .وهو ً
أيضا مستشار للمؤسسات التعليمية والشركات الجديدة وتحليل املخاطر ،ومتخصص في
مجال التكنولوجيا ،وخاصة في تطوير الشركات الناشئة .ـكـان مدير األعمال والتوسع في شركة فاكوليد انوفير حيث اهتم
بتطوير مشاريع جديدة ،وتوسيع التعلم عن بعد ووضــع خطط األعـمــال ،من بين أنشطة أخــرى .ـكـان رئيس االبتكار (مدير
االبتكار) في ريادة أعمال جينوفا  ،Genova Empreendedorismoحيث اهتم بتطويرالخطة االستراتيجية والتشغيلية ملركز
االبتكار واملركز لربط األشخاص باملهارات واألفكار “التفكير خــارج الصندوق” ،والتعامل مع الشركات الناشئة املبتكرة مع
فرق معطلة .يشغل ً
حاليا منصب رئيس قسم االبتكارفي  ،STRONG Base Aceleradora de Startupsحيث يعمل كمراقب
لألعمال الجديدة في قطاع التكنولوجيات املعطلة.
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سيرجيو ليرا

املصدر :أرشيف شخ�صي.

حصل سيرجيو هنريكي ليرا باربوسا فيلهو على شهادة في إدارة األعـمــال من جامعة كانديدو
			
مينديز  Cândido Mendesوفــي االقـتـصــاد مــن الـجــامـعــة األسـقـفـيــة الكاثوليكية فــي ريــو دي جــانـيــرو  .PUC-RJحـصــل على
شهادة ماجستير إدارة األعمال في البيع بالتجزئة م ن  COPPEAD-UFRJوماجستير إدارة األعمال في التسويق من �IAG PU
 .C-RJمتخصص في هيكلة االمتيازات ،وقام بتدريب أكثر من خمسة عشر شركة للحصول على االمتيازات ،بما في ذلك وول
مــارت  Wal Martو Lojas Americanasوفــريــق نوغيرا  Team Nogeuiraو .RSAعمل فــي  Hagia Consultoriaفــي مجاالت
االستراتيجية واإلدارة والتخطيط والتدريب .شغل منصب مديراملبيعات الوطنية في  ،Embellezeوهي صناعة مستحضرات
التجميل والتي يبلغ حجم مبيعاتها  230مليون  /سنة ويعمل بها  1200موظف .العضو املنتدب لشركة .Tablestore
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فابيو كورديال

املصدر :أرشيف شخ�صي.

فابيو كــورديــا ،وهــو رجــل أعمال إيطالي ،وصاحب نــادي كانتينا فابيو كــورديــا ،ولــه عالقات
			
مستمرة باملشاهير والشخصيات من عالم كــرة الـقــدم .ـكـان مدير كــرة القدم في  ،Budapest Honvèd FCالنسيانوACD ،
 ،Treviso Calcioوالحكومة الفيدرالية في رويــال سانت جيلواز  ،Saint-Gilloiseفي أفريكا سبورت أبيدجان Afrika Sport
 .Abidijanوهو أستاذ في اتحاد كرة القدم البنمي ،ويقوم بتدريب مديري ومدربين كرة القدم.
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أندريه بيدرنيراس

املصدر :أرشيف شخ�صي

تم اختياره كأفضل مدرب لفنون القتال املختلطة  MMAفي العالم عام  .2010أحد مؤس�سي
			
ً
 ،Nova Uniãoوأحد أكبر فرق املقاتلين وأكثرها احتراما اليوم .من بين الرياضيين الذين قام بتدرببهم خوسيه ألدو ورينان
بــاراو ورونــي مــاركــس .حصل على الـحـزام األســود لكارلسون جراي�سي في جيو جيتسو ،ويعتبر أنــدريــه هو رئيس منظمة شوتو
بجنوب أمريكا  ،Shooto South Americaوأكبر ُمصدر لرياضيين فنون القتال املختلطة .رجــل أعمال ومـقــاول ،وهــو ً
أيضا
مالك جيم  .Upper Sport Clubيعتبر أحد الخبراء الرائدين في تدريب وإدارة وتدريب الرياضيين في البرازيل ،وقد تــدرب في
الجيم الذي يديره العديد من الرياضيين من مختلف األلعاب األوملبية.
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أليكس إيفانجليستا

املصدر :أرشيف شخ�صي

ً
مرجعا فــي الـبـرازيــل فــي مجال الصحة فــي املـجــال الــريــا�ضــي وقــد نفذ
يعد أليكس إيفانجليستا
			
ً
ً
بنجاح في فاسكو برنامجا ذكيا للتعافي السريع للرياضيين يسمى ( CAPPRESاملركزاملتقدم للوقاية والتعافي واألداء الريا�ضي).
أوقفت اإلدارة الحالية البرنامج ،وسيتم استئنافه ضمن مشروع سوماموس .وهو أخصائي عالج طبيعي تخرج من UNESA
وتخرج في طب العظام في فرنسا من قبل املعهد البرازيلي لطب العظام والصدمات وجراحة العظام من  .UNESAكان البطل
األوملبي للمنتخب البرازيلي في عام  2016وحصل على امليدالية الفضية في الكرة الطائرة الشاطئية ً
أيضا في عام  .2016عمل
ً
فيسيولوجيا للمنتخب الكاميروني فــي  2018فــي كــأس إفريقيا ،وألوراوا ريــدز فــي  ،2019فــي الـيــابــان ،لصالح نــادي
أخصايئا
إشتوريل برايا الريا�ضي في  ،2018ومنسق العالج الطبيعي لفريق كــرة القدم البرازيلي ،في أوملبياد  ،2016ومنسق العالج
الطبيعي في كاشيما أنتليرز في اليابان من  2007إلى  2012وفي النادي األهلي في  2005و 2006من بين آخرين .مؤلف كتب
التحفيزالكهربائي :تمرين املستقبل ،إعادة التأهيل السريع -األساطيروالحقائق والتحفيزالكهربائي باللغة اليابانية.
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 – 4.4.6مهام نائب الرئيس الجديدة
			

يقترح مشروع سوماموس خمسة مكاتب جديدة لنائب الرئيس:

كرة القدم النسائية :حتى نبرز الرياضة ونمنعها من أن تكون مجرد لعبة ثانوية.
األلعاب األوليمبية للمعاقين :حتى نتمكن من تركيز اإلج ـراءات واالستراتيجيات اإلداريــة املتعلقة باأللعاب
األوليمبية للمعاقين فــي ملف واحــد ،نـظـ ًـرا ألنها مرتبطة ً
حاليا بثالثة مهام مختلفة لنائب الرئيس :امللعب
والقاعة والرياضات األرضية والرياضات املائية.
تكنولوجيا املعلومات :مجال استراتيجي أسا�سي لتكامل النادي وإلتاحة حوكمة كاملة وذكية.
املوارد البشرية :مجال استراتيجي ً
أيضا لتحسين اإلدارة واستيعاب الثقافة التنظيمية املقترحة.
املسئولية االجتماعية والبيئية :حتى نتمكن من توجيه اإلدارة بالتسليمات االجتماعية والبيئية ،وتمكين
عمليات صنع القرارفي أخذ هذه األدوات ً
دائما في االعتبارعلى أنها ضرورية.

 – 4.4.7مخطط التنظيم الوظيفي
يقترح مشروع سوماموس املخطط التنظيمي التالي:
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يوضح مخطط التنظيم فقط أول املستويات الهرمية للمديرية اإلداريــة ،دون التعمق في مستويات اإلدارات ،ولكن لدينا
فكرة جيدة عن اقتراح التنظيم الوظيفي ملشروع سوماموس.
ويمثل الخط املتصل املستوى الهرمي ،في حين أن الخط املنقط هو خط االتصال .ويرتبط
			
نائب الرؤساء مباشرة بالرئيس ،ويتم تقديم املساعدة له من قبل اثنين من املستشارين الذين يتواصلون ً
تباعا مع الفريق
التنفيذي ومع نواب الرؤساء ،من أجل التوسط في املطالب .الرئيس التنفيذي ،والذي بدوره ،يقود الفريق التنفيذي .سوف
يكون املهنيون الذين يتقاضون رواتبهم على املستويات اإلدارية تابعين ملختلف املحافظ التنفيذية.
لذلك ،ســوف يكون لدينا فريق مكون من أحدعشر مدير تنفيذي يتقاضون رواتبهم (فريق
			
ً
حقيقي ،كأننا لدينا أحد عشر “العبا”) ،باإلضافة إلى الرئيس التنفيذي :كرة القدم املهنية ،كرة القدم الشعبية ،الرياضة
األوملبية ،املالية واإلدارية والتسويق والتجارية ،واالجتماعية ،والصحة ،واالمتثال ،والتكنولوجيا واملوارد البشرية.
سـيـكــون ل ــدى الـقـســم الـتـنـفـيــذي لـكــرة ال ـقــدم مـنـسـ ًـقــا تـقـنـ ًـيــا عـلــى املـسـتــوى اإلداري ،وفــريـ ًـقــا
			
للتحليل العلمي ولجنة تقنية والعبي كــرة قــدم محترفين .ســوف يكون لدينا اصالة وجــود مسئول تنفيذي لتنظيم القاعدة
بأكملها ،مع تخصيص امليزانية واالستثمارات املستقلة والذاتية ،وكذلك التعامل مع التبادالت واملدارس وكل �شيءآخريعتبر
ً
مهما للتدريب .ســوف نسلط الـضــوء على املسئول التنفيذي لرعاية الــريــاضــات األوليمبية واأللـعــاب األوليمبية للمعاقين
واأللـعــاب اإللكترونية وغيرها مــن األلـعــاب الرياضية التي ســوف تكون تابعة للمسئول التنفيذي مــن أجــل جــذب املشاريع
التحفيزية .سوف يكون لدينا املدير التنفيذي اإلداري واملالي تابعا للمراقب املالي والخزانة ومسئول املحاسبة وسوف يرصد
ويراقب توقعات ميزانية اإلدارات .سوف يكون لدينا املديرالتنفيذي التسويقي والتجاري والذي سوف يكوون تابعا له مديري
املشاريع الخاصة مثل بـرامــج الشريك املــؤيــد CASAS ،والترخيص وحـقــوق امللكية والـعــوائــد ،فضال عــن الشركات التابعة
لفاسكو ومجموعة فاسكو العاملية .سوف يقع على عاتق املدير التنفيذي للجنة االجتماعية االهتمام بالحياة االجتماعية
للنادي وحقوق األعضاء والبرامج الثقافية واالجتماعية ،بالشراكة مع التسويق .سوف تدمج الهيئة التنفيذية الصحية كل
�شيء ضروري للصحة البدنية والعقلية للرياضيين في كرة القدم وغيرها من األلعاب الرياضية ،بما في ذلك األطباء وأخصائيي
التدريب البدني والطباء النفسيين واملساعدة االجتماعية والتغذية .سوف ينظم مسئول املجلس التنفيذي لالمتثال اإلدارة
بشكل ذاتــي ومستقل ،مع اقتراح وتطبيق وفــرض مدونة األخالقيات لجميع املديرين التنفيذيين في النادي وكــذا املوظفين
والوظائف التطوعية لضمان وجــود األخــاق والسالمة في جميع عالقاتنا .كما سيتم انشاء مكتب للتحقيق في الشكاوي،
وقناة لإلبالغ عن املخالفات وتعزيز التحقيقات السرية واقتراح العقوبات ،عنداالقتضاء .سوف يكون مسئول التكنولوجيا
مسئوال عن تأسيس قاعدة الكمبيوتر الخاصة بنا بأكملها ،من إجمالي التكامل للنادي لتمكين عمليات التسليم االفتراضية
لألعضاء واملؤيدين ،مع االهتمام بالنظام املتكامل وتوجيه مركز التسريع لبدء التشغيل كما سيتم توضيحه .سوف يكون
املديرالتنفيذي للموارد البشرية مسئوال عن اختياروتدريب واقتراح الوظائف االبتكارية التحفيزية وخطة الرواتب للنادي.
- 4.4.8تكامل أنظمة تكنولوجيا املعلومات
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ً
ً
تتطلب اإلدارة االستراتيجية تكامال كامال ألنظمة وعمليات الـنــادي ،وفــي الواقع دمــج جميع
			
ً
مناطق النادي مع عمالئنا من األعضاء والداعمين وأي شخص من البرازيل والعالم قد يكون مفيدا لنادي فاسكو.
لجعل هــذا اإلج ـراء األســا�ســي مـمـكـ ًـنــا ،سـيـكــون لــديـنــا نــائــب رئـيــس لتكنولوجيا املـعـلــومــات مع
			
مسئول متخصص في منظمة الصحة العاملية (املنظمة واألساليب واألنظمة) ،ومسجل لدى مجلس اإلدارة كما انه يتمتع
بخبرة تزيد عن خمسة عشر ً
عاما في عمليات الدمج في الشركات الخاصة والعامة.
وبهذا سيكون نــادي فاسكو قـ ً
ـادرا أن يعتمد على ويستخدم النظام الــذي يمثل أداة قياس
			
مرجعية لإلدارة ،على سبيل املثال ،من قبل مجلس اإلدارة اإلقليمي لوالية ريو دي جانيرو.
يتم تمثيل التكامل األســا�ســي الــذي يقترحه مـشــروع سوماموس لـنــادي فاسكو فــي مخطط
			
التخصيص هذا:

بهذه الطريقة ،سيتمكن امللفان التعريفيان للعمالء للنظام مــن الــوصــول إليه واستخدام
			
خدماته املتاحة :الشركاء؛ واملؤيدين واملجتمع نفسه واملوظفين؛ والرياضيين؛ واملديرين؛ واملديرين التنفيذيين ونواب الرئيس.
هناك بوابة خدمة ال تتواصل مع املناطق الوسطى ،وخاصة السجل واملالية .عندما يحدث
			
هذا ،فإنه يؤثرعلى التكامل مع مناطق النادي األخرى.
ســوف يعمل مـشــروع ســومــامــوس على الـتــرويــج للطرق الـتــي يمكننا بها خــدمــة عمالئنا ،من
			
خالل بوابة املحتوى والتي ستكون بوابة الخدمة الذاتية على منصة واحدة متكاملة ً
تماما وواحدة من القالئل بهذا الحجم
على الويب بنسبة  ٪100أو من خالل بعض الخدمات عبرالتطبيق.
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إذا ـكـان هــذا النظام يعمل بالفعل ،فعلى سبيل املـثــال ،لـكــان الـنــادي قــد عمل بشكل كامل
			
في حالة الوباء .لن تحدث حالة الحضور الجزئي في األمانة ألنه ،مع تنفيذ التكامل ،سيتم عمل جميع إجـراءات الحضور /
الطلبات من خالل لوحة الخدمة الذاتية للشريك أو من خالل طلب عام من خالل النظام.
ّ
ستمكن الخدمة الذاتية عمالئنا -والداعمين والشركاء وغيرهم -من الحصول على خدماتهم
			
من أي منطقة ،طاملا أنهم مستخدمون مسجلون وماهرون في استخدام النظام.
ً
مسبقا وإرفاق املستندات حتى يكون هناك تحليل مسبق
يجب على أي عضوجديد التسجيل
			
ً
صحيحا ،بيانات التسجيل والدفع ،فسوف يؤجل الشخص املسئول االنضمام
للوثائق والبيانات املسجلة .إذا كان كل �شيء
إلى خطة الشريك وسوف يرسل النظام ً
ً
بريدا إلكترونيا إلى مقدم الطلب للموافقة على القبول ،وبعد ذلك ،من خالل الطلب
الذي تم اعداده لهذا الغرض أو في النظام نفسه ،قد يلتقط الشريك الجديد صورتك وتوقيعك ً
رقميا.
في حالة وجود أي تحفظات ،يشيرالقائم بالخدمة إلى الحقيقة ويرسل النظام ً
ً
إلكترونيا
بريدا
			
يؤكد الجدول الزمني ،ولكنه يتعلق باملسائل املعلقة التي يجب الوفاء بها إلكمال خطة العضوية .يمكن السداد عن طريق
قسيمة بنكية أو بطاقة ائتمان أو خصم في بيئة آمنة ً
تماما وبــدون وسطاء بشكل أسا�سي .أي أن نــادي فاسكو لن يتحمل
تكلفة الرسوم التي تتجاوز تلك التي يفرضها مشغلو البطاقات بالفعل.
عندما يختار مـقــدم الطلب الــدفــع بــاسـتـخــدام بطاقته االئتمانية ،سيتم إنـهــاء الــديــن املالي
			
على الـفــور .عندما يتم ســداد الدين عن طريق قسيمة بنكية ،يتم استبعاد اســم الشخص من قائمة املدينين بعد يومين
مــن الـســداد .كما سـنــرى ،فــإن مـشــروع سوماموس يقترح تطبيق نظام فينتيك على الـنــادي نفسه ،مما قــد يــؤدي أيـ ً
ـضــا إلى
تسريع املوعد النهائي للتسليم .سوف تكون الخدمة الذاتية هي مزود الخدمة الرائع للشركاء ،حيث تتفاعل مباشرة مع جميع
اإلجراءات الوسطى والنهائية للنظام.
ً
سيمكن نظام الخدمة من إدارة جميع أعضاء النادي .لن يكون ً
نظاما منفصال وسيكون األمر
			
ً
متروكا له لوضع وتزويده بجميع املعلومات ذات الصلة بالسجل .يجب على النظام مراقبة جميع األعضاء ،وإنشاء فواتير
آلية بحيث ال يتخلف العضو بسبب النسيان (فقدان حقوق العضوية) ،كما يسمح للنادي بالحصول على إيرادات متكررة،
حيث سيقترح مشروع سوماموس عضوية مستمرة من خالل دفع مبلغ شهري.
مــن أجــل إدارة فـعــالــة ،يـحـتــوي الـنـظــام عـلــى لــوحــات تحكم للسجالت بــأشـكــال مختلفة من
			
ً
اختيار البيانات واستخراجها ،وفقا الحتياجات املطالب في املنطقة .الخدمة في املكتب الخلفي ،مكتب الخدمة للطلبات
ً
واملتطلبات وجها لوجه عبرالخدمة الذاتية أو الخدمات العامة وتتفاعل مباشرة مع جميع الوسائل ونهاية النظام.
ُ
فــي نـفــس الـنـظــام ،املــرتـبــط بقسم االمـتـثــال ال ــذي سيتم تـنـفـيــذه ،ســوف يـتــواجــد املـحـقــق في
			
ً
الشكاوى ،والذي سيعمل أيضا كقناة لإلبالغ عن املخالفات .سيتمكن مسؤول االمتثال فقط من الوصول إلى هذا القسم،
وسيكون هــذا ً
سريا للغاية .لن يتمكن الرئيس حتى من الــوصــول إلــى النظام لضمان النزاهة والحياد واإلعـفــاء من عمليات
التحقيق للمواقف غيراملرغوب فيها في إدارة النادي.
سيقرب محقق الشكاوى النادي من أعضائه وداعميه واملجتمع وسيتم دمجه مع منهجية
			
( PDCAالتخطيط – التنفيذ-التحقق-اإلجراء) وإدارة التحسين املستمرللعملية .سوف يتم تسليم ما هو ليس شكوى ،ولكن
مجرد شكوى أو اقتراحات لتحسين الخدمات ،إلى قطاع الجودة الشاملة لتحسين العملية املعنية .سوف يضمن التكامل
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توزيع الطلبات أو املتطلبات في األقسام املختلفة للنادي ،وجميع البروتوكوالت وعدد الحضور.
سوف يكون البروتوكول ً
فريدا وسيجعل من املمكن إدارة جميع العمليات في النظام .يحتوي
			
الـنـظــام عـلــى مــديــر املـسـتـنــدات اإللـكـتــرونــي الــداخـلــي ( )GEDحـيــث يـخــزن جميع املـسـتـنــدات .ال يـتــم فـصــل مــديــر املستندات
اإللكتروني الداخلي  GEDعن النظام واألمر متروك له لوضع وتزويده باملعلومات من قبل جميع املناطق الوسطى والنهائية
بما في ذلك عمليات الجلسة املنعقدة بجميع املستشارين .يتم العمل على جميع العمليات مباشرة في هذه الوحدة بتوقيع
رقمي معترف به من خالل رمزاالستجابة السريع  ،QR Codeوالذي سينهي جميع عمليات التعامل مع األوراق في النادي ،مما
ً
مسئوال ً
بيئيا مع الحفاظ على النادي .فهو يعتبرالعمود الفقري ويتفاعل مباشرة مع النظام بأكمله .سوف يتم تزويد
يجعلك
العملية والبروتوكول بأي وكل الطلبات الواردة من األقسام ،حتى مع تخصيص التدفقات ،إذا لزم األمر.
يمكنك العمل مـبــاشــرة على الـبــروتــوكــول أو إذا كنت تعمل فــي مـشــروع ،ويمكنك استخدام
			
تــدفــق املـشــروع ،مــع الـجــداول الزمنية والـتـعــديــات املالية وأي �شــيء آخــر ض ــروري ،وتعتبر جميعها متكاملة مــع النظام وفي
الوقت الفعلي .سوف تتم معالجة جميع العمليات اإلدارية أو السياسية للنادي من أجل بناء جدول أعمال الجلسة الرقمية
ُ
املنعقدة بجميع األعـضــاء وســوف تعرض نتائجها دائـ ًـمــا على بوابة الشفافية ،مع احـتـرام كل خصوصيات الجلسة العامة.
سوف تكون الجلسة العامة املنعقدة بجميع األعضاء رقمية بالكامل وتحترم جميع إجراءات العملية ،من البداية حتى الحكم
في الجلسات العامة املنعقدة بجميع األعـضــاء ،مع عــرض اآلراء ووجهات النظر حــول العمليات والتصويت الرقمي ،والــذي
ً
سوف يسمح بمشاركة املستشارين من الــدول األخــرى دون الحضور
شخصيا ،حتى اجتماعات املجلس هذه قد تكون أكثر
ديناميكية ،لذلك ليست هناك حاجة لتمتد إلى الليل.
ستتيح وحدة املالية اإلدارة الكاملة ملوظفي النادي .سوف يكون لها بوابة دفع خاصة معتمدة
			
وموافق عليها من قبل املشغلين الرئيسيين في السوق ،وتكون متوافقة مع جميع البنوك ،سواء في تنمية املبالغ املستحقة أو
ً
في تعويضهاً ،
استنادا إلى البنك ،فإن هناك إمكانية للتكامل املباشر مع النظام املصرفيً .
أخيرا،
يدويا أو عن طريق الدفعات.
تتفاعل هذه الوحدة ً
أيضا بشكل مباشرمع جميع الوحدات في النظام.
معيارا ً
ً
عامليا وستتفاعل مع النظام بأكمله .ستتيح اإلدارة الكاملة
ستتبع وحــدة املحاسبة
			
ً
للقطاعات ،وتسهيل عمل املناطق ،حيث يتم إجراء اإلدخاالت (األصول والخصوم) تلقائيا بواسطة النظام في مراكزالتكلفة
املناسبة الخاصة بها ،حيث تكون مسئولة فقط عن التحقق من امليزانيات العمومية واستمرارها ،مما يتيح ً
مزيدا من املرونة
واملزيد من الشفافية ،حيث إنه يغذي ً
أيضا بوابة الشفافية الخاصة بالنادي في الوقت الفعلي.
			

لذلك ،سوف يضمن مشروع سوماموس إنشاء نادي متكامل وحديث وسريع التطور في إدارته.
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- 4.4.9املوارد البشرية
ً
لــم تعد املــوارد البشرية ً
قطاعا بـيــروقـراطـ ًـيــا لتولي دور استراتيجي فــي إدارة رأس املــال
حاليا
			
ً
الـبـشــري للمؤسسة .نـظـ ًـرا ألن ســومــامــوس يقترح تعطيل لـلـنــادي خــال بـنــاء الـهــويــة التنظيمية ،فمن املـهــم أن يفهم جميع
املوظفين هذه الهوية بإخالص وأن يكونوا مؤهلين ومدربين لوضعها موضع التنفيذ.
ً
لـهــذا ،تعد املــوارد البشرية أمـ ًـرا أســاسـ ًـيــا ،حيث يجب الـبــدء فــي هــذا التنظيم ،أوال وقبل كل
			
�شيء ،في التوظيف واالختيارالذي يركزعلى ملفات تعريف التوظيف التي تكون أكثرالتز ًاما بهذه الهوية أو الثقافة التنظيمية
التي سيتم تنفيذها في فاسكو.

يجب أن تعمل املــوارد البشرية على تحقيق التنمية والرعاية اليومية ملناخ تنظيمي متناغم
			
ومشرق ،حيث يساهم ذللك من خالل التواصل الواضح والفعال في تحقيق األهــداف ونجاح األعمال ،باإلضافة إلى تقييم
جودة الحياة في بيئة املؤسسة.
			

يجب عليها ً
أيضا إدارة مراجعات األداء واقتراح خطط العمل والرواتب.

لهذا سيكون لدينا مديرتنفيذي للموارد البشرية في فريق الحوكمة لتنظيم كل هذه العمليات
			
اإلدارية التي ال غنى عنها لنجاح مشروع سوماموس في النادي.

 4.4.10إجراءات لضمان النزاهة في فاسكو
في الفقرة ب) من القسم  4.4.1وفي القسم  4.4.8توقع العديد من اإلجـراءات التي سيتم
			
تنفيذها لضمان االمتثال الصارم والفعال في النادي.
باإلضافة إلــى ما سبق ذكــره فيما يتعلق بالشهادات والتسجيل في األخــاق املهنية والتكامل
			
الذي يمنح املرونة وبوابة الشفافية واملحقق في الشكاوى وقناة الشكاوى واالستقاللية والسرية والذاتية في التحقيقات في
الشكاوى ،فإننا سوف يكون لدينا مدونة سلوك والتي تحدد الحد األدنى من األخالقيات املتوقعة في جميع مجاالت النادي
وفي جميع العالقات التي لدينا مع األشخاص والشركات واملؤسسات األخرى.

يجب إلغاء وحظر اإلج ـراءات األساسية مثل حظر املحسوبية وتراكم الوظائف
			
التنفيذية والتشريعية في النادي وتعيين األصدقاء واألعضاء للحصول على وظائف في النادي بموجب قانون
العمل.
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ُ

القسم الخامس -نموذج األعمال املقترح من مشروع سوماموس

 - 5.1مشكلة النادي :عدم القدرة على توليد تدفق نقدي إيجابي
وجدنا أن مشكلتنا الرئيسية الحالية هي عدم القدرة على توليد تدفق نقدي إيجابي .ويرجع
			
ذلك إلى حقيقة أن مسئوليتنا الحالية املتداولة (االلتزامات التي يتعين دفعها في عام واحد) أقل من األصول الحالية (النقد
واملخزون والحسابات املدينة) والقدرة على توليد دخل قصيراألجل.
لحل هذه املشكلة املزمنة ،هناك نقطة صغيرة في تخفيض النفقات وزيادة ضغط العملية،
			
حيث سيؤدي ذلك إلى زيــادة عدم رضا العمالء ،والندرة من حيث تلبية األهــداف االجتماعية للنادي ،مما يــؤدي إلى تفاقم
أزماتنا الفنية والسياسية وجعلها غيرمستدامة ويصبح تعافي النادي من برنامج التقشف غيرواقعي.
تعتبر توقعات نمو اإلي ـرادات على املــدى املتوسط والطويل وحتى على املــدى القصير ،والتي
			
ً
تستند إلى النظام املتكامل الحالي لإليرادات ،بدون استراتيجيات أو ابتكارات جديدة ،هي أيضا ذات فائدة قليلة ،ألنها تعتمد،
من بين أمور أخرى ،على بيع الالعبين لتحقيق األهداف أو تغطية التدفق النقدي.
من غير املجدي ً
أيضا تخيل الوكالة الفدرالية لضمان الودائع بعقود  FIDICsبدون استدامة
			
السوق ،ناهيك عن املستحقات التي تم االلتزام بها بالفعل.
قد يكون الحل األكاديمي اآلخر املحتمل هو تقسيم النادي ،وفصل كرة القدم عن املجتمع،
			
ً
ويتطلب ذلك ً
تعافيا قضائيا ،ولكن هذا سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية وقانونية .في املجال االقتصادي ،سيكون تقييم النادي
لوضعه اإلداري ومركزه املالي أقل بكثير من قيمته السوقية الحقيقية .من الناحية القانونية ،سوف يخضع فصل األصول
مع الحفاظ على االعتمادات الحالية ً
دائما لخطرالفهم القضائي لتشكيل مجموعة اقتصادية ،وبالتالي ،املسئولية املشتركة
واملتعددة بين النادي االجتماعي ونادي الشركة.
بالنظر إلــى هــذا الـسـيـنــاريــو ،يــدرك مـشــروع ســومــامــوس أن نــادي فاسكو لــن يحقق النتائج
			
املرجوة ،إذا كنا ال نريد التخلي عن أهدافنا االجتماعية وإذا لم نغيرنموذج العمل الذي ينبغي ممارسته في النادي.

 5.2استثمارات عن طريق رأس املال أم عن طريق الديون؟
بسبب مشاكل إدارة فاسكو الحالية والسابقة ،يعاني النادي من أزمة مالية غير مسبوقة.
			
أدت املديونية املتزايدة للنادي إلى مشاكل خطيرة تتعلق برأس املال العامل والسيولة (باإلضافة إلى نقص االستثمارفي البنية
التحتية ورأس املال البشري ،وعدم القدرة على بناء فرق رياضية تنافسية وغيرها.
ذهب مشروع سوماموس إلى أبعد من ذلك في البحث عن حلول مالية قابلة للتطبيق من
			
أجل ناديفاسكو .في هذه الحالة ،من الضروري توضيح أن هناك نوعين من االستثمارات يمكن أن تضمن نمو أي مؤسسة:
عن طريق رأس املال أو عن طريق الديون.
يقتصراالستثمارالرأسمالي على بيع أصول النادي ،وفي هذه الحالة ،يتم بيع قسم من أصوله
			
الحالية (من خالل زيادة رأس املال في النموذج الحالي) أو من خالل حصص شركة النادي الجديدة التي يمكن إنشاؤها من
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تقسيم كرة القدم إلى األصول االجتماعية للنادي.
السؤال الذي يتكرر بصفة دورية في سوق كرة القدم البرازيلي هو ما إذا كان يجب على األندية
			
املحلية التغلب على أزمتها املالية عن طريق بيع األسهم في أي هيكل قانوني يتم اختيارتشغيله أوعن طريق إعادة تمويل ديونها
الحالية ،والبحث عن تمويل جديد طويل األجل لتغييرهيكل الدين الحالي.
ً
ناد يتضمن ملف فاسكو ،مع تاريخه الحافل في تطويرالعبين استثنائيين ،فضال
			
بالنسبة إلى ٍ
عن وجود قاعدة من املشجعين املخلصين واملتحمسين واملتفانين ،بعد سلسلة من سيناريوهات النمذجة املالية املختلفة،
فمن املنطقي تمويل تعافيه ونموه املستقبلي من خالل التغييرات في الوضع الحالي واملديونية (حتى لو تم تكبد وجــود دين
جديد طويل األجل) ،مع تحسين نوعية املديونية ،وضمان القدرة االستثمارية والتدفق النقدي.
ومع ذلــك ،فمن الواضح أن إعــادة تعديل ملف الدين ،حتى من خالل حلول جديدة طويلة
			
األجل ،ال يكفي إذا لم تكن ً
جزءا من خطة استراتيجية قوية ،حيث تم تحديد استراتيجيات لتطوير مصادر جديدة للدخل
طــويــل األج ــل ،وإدارة التكلفة املـسـتــدامــة والـفـعــالــة (املـيـزانـيــة الـصــارمــة) ،واأله ــداف الـطـمــوحــة (ولـكــن ال ي ـزال مــن املحتمل
تحقيقها) ،والتقشف املالي ،من بين أمور أخرى ،تم تحديدها ً
جيدا.
فــي األق ـســام الـتــالـيــة ،حـيــث يـتــم شــرح منطق الـنـمــوذج املــالــي بالتفصيل ،سـنــرى أن مـشــروع
			
سوماموس قادرعلى تطويرعملية مستدامة ومربحة.

ً
ً
عادة ما يحصل نادي فاسكو على قروض وتمويل بتكلفة عالية ً
جداً .
نظرا
أوال،
			
ألن التدفق النقدي لدينا لم يأخذ في الحسبان التزاماتنا الحالية ،فما يحدث هو إن خدمة الدين وتكلفتها
تزداد بشكل كبير بسبب حدوث الغرامات والعقوبات املتتالية ،باإلضافة إلى أسعار الفائدة املرتفعة للغاية
بالفعل وتصحيح التضخم.
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حصل نادي فاسكو ما بين عامي  2016و ،2019على ً 31
قرضا ،وهم:

من بين ً 25
قرضا تمكنا من تحديد تكلفة النقود فيها ،حيث تتراوح معدالت الفائدة بين  ٪0.49وً ٪2.55
شهريا .كان أقل
معدل فائدة هو قرض من رجل األعمال كارلوس ليتي ،وهي ممارسة من شأنها أن تتحدى قواعد الربح ألنه كان يتعاقد مع
النادي في غضون عام واحد قبل أو بعد تاريخ القرض .كما حصل على قرض من اتحاد كرة القدم البرازيلي بنسبة .٪0.70
باستثناء هــذه املــواقــف التجارية غير العادية واملــربـكــة ،فقد حصلنا على  23قـ ً
ـرضــا بمعدل
			
ً
فائدة متوسط  .٪1.38فائدة سنوية  .٪16.6لكن ـكـان هناك قــرض بنسبة  ٪2.55أي ما يعادل  ٪30.6سنويا .في اإلدارة
الحالية ،كان هناك ً 18
قرضا في عامين ،حيث كانت املدة أطول ( 5سنوات) ،وهذا يعنى ،من الناحية النظرية ،تكلفة نقود
تبلغ  .٪57.3باستثناء قرض كارلوس ليتي ،لدينا متوسط  ،٪1.3وهو ما يقابل معدل سنوي قــدره  ،٪15.6وهو تحسن في
متوسط معدل الفائدة بنسبة ً ٪1
سنويا.
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 - 5.3االستثمارمن خالل التمويل الدولي
			

يتطلب أخذ االستثمارعن طريق التمويل الدولي ست متطلبات:

 )1املشروع
 )2املصداقية
 )3خطة عمل توضيحية لتطبيق املوارد
 )4القدرة على الدفع
 )5النمذجة املالية
 )6قدرة هيكلة الضمان
هناك العديد من املوارد املتاحة في السوق ،ولكن يمكن تحقيقها فقط ألولئك الذين لديهم
			
بالفعل مشروع لتقديمه .املشروع ليس دزينة أو أكثرمن شرائح باور بوينت .يعني هذا ،على األكثر ،مجموعة من األفكار .على
ً
الرغم من أنها قد تمثل ً
مشروعا بحد ذاته.
أفكارا جيدة ،إال أنها ليست
على مرالسنين ،رأينا السياسة البرازيلية ،وخاصة فيما يتعلق بما يهمنا ،حيث أعلنت سياسة
			
فاسكو ،أن لديها هذا املشروع أو ذاك ،في حين أنه في الواقع ،إذا كان ً
كثيرا ،لديها فقط هذه الفكرة أو تلك.
مــع كــل االح ـت ـرام لجميع الشخصيات السياسية فــي نــاديـنــا ،فــإن املـشــروع هــو أكـثــر بكثير من
			
مجرد مجموعة من األفكار .وذلك يتطلب رؤية استراتيجية وجدول زمني للتنفيذ والتمويل املالي والبيئية الخارجية والبيئية
الداخلية واملنافسة وتحليالت الـســوق .باإلضافة إلــى الهوية االستراتيجية والتجارية والتسويقية والتشغيلية والتنظيمية
واألهداف واقتراح نموذج األعمال والنمذجة املالية .يتضمن مشروع سوماموس كل هذه الخطوات املطلوبة وأكثر.
يجب اختبار املشروع الحقيقي ودمجه ،على سبيل املثال ،في أداة نموذج أعمال CANVAS
			
فإن لديه ،على األقل ،تحليل يناسب أداة  5W2Hأو حتى وصوال إلى  5W3Hحيث يتم تحديده بوضوح باألسئلة التالية :ماذا
(ماذا) ،من (من) ،متى (متى) ،وأين (أين) وملاذا (ملاذا) وكيف (كيف) وكم السعر(كم السعر) وكم العدد (كم العدد).
لم نر قط أي �شــيء من هــذا القبيل في فاسكو .يعتبر مشروع سوماموس ،في هــذا الصدد،
			
ُ
ً
مشروعا غيرمسبوق في حياة نادينا وقد نفذت هذه الخطوات بأمانة حتى يدرك املستثمرون أن هذا املشروع مناسب بالفعل
للنادي.
الشرط الثاني لجمع التبرعات هو املصداقية .تعاقد فريقنا التنفيذي مع محترفين مشهورين
			
ومحترمين في العالم األكاديمي واملنهي ،وبذلك سوف نكون قادرين على تزويد مستثمرينا بالثقة الالزمة لهم ليشعروا باألمان
في استثماراملوارد في هذا املشروع لفاسكو.
املطلب الثالث هووجود خطة عمل ( ،)BPوالتي نقدمها ً
أيضا للسوق كشرح مفصل لكل �شيء
			
ينوي املشروع تنفيذه من وجهة نظر استراتيجية واستخدام املــوارد .كما يجب أن توضح أيضا املسئولية املالية والجدوى
االقتصادية والسوقية واملالية.
يتم إكمال املتطلبات الرابعة والخامسة ألنها الدليل الضروري لقدرة الدفع التي سيولدها
			
ً
نموذج العمل املقترح .تم إثبات هذه القدرة رياضيا من خالل النمذجة املالية ،والتي تم إجراؤها للنادي من  2016إلى .2035
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أخـيـ ًـرا ،الـقــدرة على هيكلة الـضـمــانــات ،ســواء لــأصــول الحقيقية أو املستحقات أو األشـكــال
			
ً
األخرى التي يتم التفاوض عليها والتي تتضمن أصول أو إيرادات النادي املستقبلية.
كل هذا كان مشروع سوماموس ً
قادرا على تقديمه للسوق والشركاء الذين تمكن معهم من
			
تقديم خيارات الحلول املالية للنادي.
مع األخــذ في االعتبار هذه الخطوات ،فتح مشروع سوماموس الباب للنادي لتلقي التمويل
			
ً
الــدولــي .لقد خلق الــوبــاء فــرصــا لــوجــود صناديق خاصة تعتزم ضــخ األمــوال فــي االقتصاد الحقيقي ،حيث تتبنى العديد من
البنوك املركزية في البلدان املتقدمة معدالت فائدة سلبية ،مثل السويد وسويسرا والــدنـمــارك وأملانيا ،كوسيلة لتشجيع
االستهالك من خالل تحفيزاالستثمارفي الشركات واملصانع واالعمال واالنشاءات.
ُ
ً
وفقا لتقرير صــادر عن تاسيا كاستنر من صحيفة  ،Folha de São Pauloوالــذي نشر في 18
			
أغسطس  ،2019يمتلك املستثمرون ً
حاليا أكثرمن  15تريليون دوالرأمريكي ( 60تريليون ريال برازيلي) والتي تم استثمارها في
استثمارات ذات معدالت فائدة سلبية ،مثل سندات الدين في اليابان وأغلب دول أوروبا.
وهذا يجعل أسعار الفائدة على التمويل الدولي منخفضة للغاية في هذا الوقت ،حيث يؤدي
			
ً
انخفاض قيمة الريال مقابل العمالت القوية مثل الدوالرواليورو أيضا إلى تسهيل دخول االستثمارات األجنبية.

على سبيل املثال ،يوضح الرسم البياني أدناه (ارتفاع قيمة الدوالرمقابل الريال)
			
بإننا ربما نكون في ذروة ارتفاع الــدوالر ،مما يعني أن الوقت مناسب لالقتراض بالعملة األجنبية ،ألن تباين
سعرالصرف قد يجعله أرخص من دفع التمويل على مرالسنين مع استعادة الريال قوته:
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على أي حــال ،نـظـ ًـرا ألنـنــا نعتزم تــدويــل عــامــة فاسكو الـتـجــاريــة ،فـســوف نحصل أيـ ً
ـضــا على
			
إيرادات بالعملة الصعبة ،مما سيساعدنا في القدرة على سداد الديون وفي تكوين ،إذا لزم األمر ،التحوط من سعر الصرف
في املستقبل (باإلضافة إلى األدوات املتوفرة في السوق) ،وبالتالي تقليل مخاطراملعاملة.
ناقش مشروع سوماموس خيارات التمويل من مصادرمختلفة ،والتي تتراوح بين ً ٪0.6
سنويا
			
ً
ً
(الخيار الثاني) و ٪1سنويا (الخيار األول) و ٪6.75سنويا (الخيار الثالث) ،مع وجود اختالفات في النظراء ،في األول ملحقات
امللعب نفسها ،وفي الثانية خطاب اعتماد احتياطي بنسبة  ٪20من املبلغ الــذي سيتم تمويله وفي الثالثة الذمم املدينة أو
الضمانات .في فترة السماح األولى ،ومدتها ثالث سنوات ،وفي فترة السماح الثانية البالغة خمس سنوات ،وفي الفترة الثالثة
بــدون فترة سماح ،وفــي الوضع الوسطي ،حيث ال يوجد استهالك للدين كما هو الحال في اآلخــريــن ،ولكن يتم ســداد دفعة
واحدة في نهاية املدة تحت عقوبة الغرامة ،إذا كان متوقعا.
باملقارنة مع يطبقه نــادي فاسكو في العادة ،فقد تكون النتيجة مفاجئة ً
تماما .نحن نقارن
			
فترات تتراوح بين خمس وعشروخمسة عشرسنة على النحو التالي:
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مــن الـجــديــر بــالــذكــر الـبـيــانــات ذات الـصـلــة .فــي ال ـن ـمــوذج ال ــذي س ــاد فــي فــاسـكــو ،تـعـتـبــر هــذه
			
الـقــروض غير كافية للتعامل مع االحتياجات النقدية للنادي ،مما تسبب في أنــه بعد حــدوث الفوائد والـغـرامــات ،فانه يتم
إعادة التفاوض عليها ،كما يتم التعاقد على قروض جديدة.
فيما يتعلق بإثبات الـقــدرة على الــدفــع ،قــام مشروع سوماموس بالنمذجة املالية املناسبة
			
ً
ً
لسيناريوهات الخيار األول والخيار الثالث ووجد دليل رياضيا على هذه القدرة من خالل تنفيذ نموذج العمل الجديد الذي
سيولد إيرادات جديدة للنادي أكثرفي فترة السداد.

ُ

- 5.4نموذج األعمال املقترح ملشروع سوماموس
يعتبر ما يقترحه مشروع سوماموس في النهاية هو نموذج عمل جديد لنادي فاسكو والذي
			
ً
سينتج عنه إيرادات جديدة ويعطينا أسعارا أفضل للعديد من خطوط اإليرادات الحالية.
ومــع ذلــك ،ســوف نحتاج إلــى ما ال يقل عن  12إلــى ً 48
شهرا ،إلتاحة الوقت الكافي لنمو هذه
			
ً
اإليرادات الجديدة ،املستمدة من نموذج عمل جديد ،والتي تم هيكلتها وتطويرها وفقا ملعاييرفاسكو.
لهذا السبب فإنه باالستفادة من األوضاع الحالية التي يرتفع فيها سعر الدوالر واليورو مقابل
			
ً
الــريــال ،تمكن سوماموس من جلب خطوط ائتمان لفاسكو يمكن من خاللها ضخ أمــوال جديدة مقدما وبتكاليف أقل
بكثيرمن تلك التي دفعها النادي في السنوات األخيرة .مع هذا االستثماراألولي في إدارة تنفيذ املشروع ،سوف نتمكن من:
 )1إعادة هيكلة ديون النادي.
 )2توليد تدفق نقدي إيجابي مما يسمح لنا بالعمل بكفاءة؛
 )3االستثمارفي العبي كرة القدم املحترفين حتى يمكننا املنافسةعلى البطوالت؛
 )4استعادة مقرنا الرئي�سي؛
 )5تجديد ملعب ساو جانيواريو؛
 )6االستثمارفي الرياضات األوملبية واأللعاب الرياضية للمعاقين والرياضات األخرى؛
 )7تقديم خدماتنا االجتماعية؛
نــأمــل ،مــع مـشــروع ســومــامــوس ،وفــي غـضــون اثـنــي عشر شـهـ ًـرا على األكـثــر ،أن نعيد فاسكو
			
ناد في البرازيل .سوف تكون األشهر القليلة األولــى حاسمة لنجاح
إلى املسار الصحيح كليصل للمكانة التي يستحقها كفضل ٍ
املشروع بشكل عامً .
نظرا للنتائج املؤسفة داخل وخارج امللعب في السنوات األخيرة ،ونجاح منافسنا الرئي�سي ،من بين أمور
أخرى ،فإن مجتمع فاسكو حريص على التغيير .كلما سارعنا في إظهاراملرونة كلما زادت استجابة مجتمعنا السريعة ،والذي
سيؤدي إلى إنشاء حلقة من املنافع املتتابعة منذ بداية تنفيذ املشروع.
		

تعتمد عودة فاسكو إلى القمة على الوفاء باالحتياجات التالية قصيرة ومتوسطة
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 )1توفيرالتمويل الالزم من أجل:
			
			
			
			
			
			

 إعادة هيكلة الديون؛ مشاريع جديدة لتوليد الدخل (برنامج الوالء وكرة القدم)؛ تكوين فرق تنافسية (خاصة كرة القدم)؛ احتياجات رأس املال العامل؛ تنشيط األصول الثابتة (إصالحات وحيازة)؛ -ضمانات املالعب.

 )2إرضاء قاعدة مشجعينا (واالستثمارفيهم):
			
			
			

 ابتكارمنتجات وخدمات جديدة. تنمية الثقة واألمن. -تقديم نتائج قصيرة املدى داخل وخارج املجال.

ومــع ذل ــك ،وعـلــى الــرغــم مــن أنـنــا نــؤمــن تـمـ ًـامــا بــإمـكــانـيــات امل ـشــروع وقــابـلـيـتــه للتطبيق ،فمن
			
ً
الواضح أن هناك بعض التحديات املقبلة كما حللناهامسبقا في القسم  ،3.3.2مثل:
 .1غياب االستقرارالسيا�سي الداخلي (فاسكو)؛
 .2فقدان مصداقية املؤسسة في السوق؛
 .3افتقارالبرازيل للمصداقية في الخارج؛
 .4التراجع في كرة القدم البرازيلية؛
 .5التشريعات الخاصة بكرة القدم (حقوق البث التلفزيوني وغيرها)؛
 .6قدرات املنافسين (التي تتفوق على إمكانات فاسكو بكثير)؛
 .7تأثيرفيروس كوررونا ( )19 COVID( 19في البرازيل والعالم) على سوق كرة القدم؛
 .8البيئة االقتصادية العاملية؛
بـعــد الـتـحـلـيــل الــدقـيــق لـكــل مــن االحـتـيــاجــات واملـخــاطــراملــوضـحــة أع ــاه ،تــم تـطــويــرمـشــروع
			
سوماموس بطريقة تحول االحتياجات والتوقعات إلى فرص مربحة ومستدامة ،مع املراقبة املستمرة ومراجعة جميع املخاطر
الكامنة في املشروع ،وبالتالي التخفيف من اآلثارالسلبية املستقبلية.
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 5.5كيف ستؤدي املشاريع لتحقيق أهدافك؟

فيما يلي أهم أولويات مشروع سوماموس:
 )1قاعدة املشجعين /املجتمع املباشر /أصحاب املصلحة
لــن يكل مـشــروع ســومــامــوس حتى نلبي احتياجاتنا “ونضيف قيمة” إلــى مجتمعنا بأكمله.
			
ً
“معنويا” “وفي القلب” ،لجميع مشجعيه ،أينما كانوا ،أمرا في غاية األهمية لتحقيق النجاح العالمي لنادى
تواجد فاسكو،
مثل فاسكو .لهذا الـغــرض ،ســوف يعمل نــادي فاسكو ،من خــال مشروع سوماموس ،على قياس معايير االبتكار في هذا
القطاع وتطبيق تقنية فاسكو ،والتي لن تخدم النادي فحسب ،بل املجتمع بأكمله ،من خالل هيكل حضانة األعمال ومن
مركزتسريع الشركات الناشئة.
 )2املرجع في كرة القدم
			
			

 الفوز أمرال بد منه. -على جميع املستويات ،للجنسين وللفئات العمرية.

 بالنسبة لنا فإن كرة القدم تعني: كرة قدم تقليدية ( 11العب)			
 كرة القدم الخماسية			
 كرة القدم الشاطئية			
 كرة القدم السباعية			
 االلعاب األوليمبية للمعاقين			
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الفوز أمر ال بد منه .نعم ،ولكن ليس بأي ثمن .تعتبر األخالق واملسئولية االجتماعية (تطوير
			
ً
األخالقيات ليس فقط للرياضيين ،ولكن أيضا للمواطنين املسئولين واملستعدين) هي القيم األساسية ملشروعنا ولن يتم
التغا�ضي عنها.
ً
 )3رياضات أخرى والوصول بفاسكو ألن يكون ً
ً
رياضيا شامال
ناديا
يعتزم مشروع سوماموس أن يجعل من فريق فاسكو ً
ً
انتقائيا ،يستثمر في رياضات
فريقا
			
ً
مثل التجديف ،الرياضة األولى التي بدأ بها النادي ،وأن يستثمرفي مجال كرة السلة ،والتي لها مكانها أيضا في قلوب مشجعينا،
وفي ألعاب القوى ،والرياضات الشاطئية ،في رياضات الصاالت املغطاة ،الرياضات املائية ،الرياضات البحرية والبرية وفي
الرياضات اإللكترونية واملصارعة ،بما في ذلك فنون القتال املختلطة ورياضة جيو جيتسو.
لتحقيق االستفادة االقتصادية من هذه الرياضات ،لن يكون لدينا مواردنا الخاصة فقط،
			
بل سنجمع ً
أيضا موارد من الحوافز الضريبية ،والتي سيتم الحصول عليها من خالل عمل فريق مؤهل تأهيال ً
عاليا من ذوي
الخبرة املثبتة في هذا القطاع .أما بالنسبة ملشروع سوماموس ،فإن أنماط الرياضات األوملبية والرياضات األخــرى غير كرة
القدم لها داللة أكبر من مجرد الفوز أو الخسارة .إنها تعني اإليمان بتحقيق الحلم والعزيمة والتغلب على الصعاب .بشكل
أسا�سي ،األمركله يتعلق بالتواصل مع املجتمع ودمج جميع الرياضات.
فـعـلــى ال ــرغ ــم م ــن س ـعــي فــاس ـكــو ال ــدائ ــم لـتـحـقـيــق ال ـف ــوز ،ف ــي جـمـيــع األش ـك ــال وع ـلــى جـمـيــع
			
ً
فناد مثل نادي فاسكو لديه ،قبل كل
املستويات ،نحن نتفهم أيضا أن هذه األشكال تأتي مصطحبة بعنصر اجتماعي مهمٍ .
�شــيء ،مسؤولية اجتماعية تجاه املجتمع وهــذا ما يقدمه مشروع سوماموس بغير شك ،ضمن القيم واألهــداف التي يقوم
عليها للوصول إلى نادي فاسكو الريا�ضي الشامل.
 )4نادي فاسكو العالمي يعيد أصوله لألذهان
عـوملــة عــامــة فــاسـكــو الـتـجــاريــة ،وإعــادت ـهــا ألصــولـهــا الـراسـخــة لـهــويـتـهــا الـبــرتـغــالـيــة عـلــى وجــه
			
ً
الخصوص ،إضافة إلى صلتها بهويتها املؤسسية الجديدة وقيمها وتاريخها ،كل ذلك يشكل فرصة عظيمة للتوسع للوصول
ً
تواجدا ً
عامليا غيرمسبوق ،خاصة عند مقارنته بتواجد
ملستهلكين في أسواق جديدة في جميع أرجاء الكوكب .مما يمنح النادي
منافسينا في السوق البرازيلي.
 )5املمارسات اإلدارية املثلى
كما رأيـنــا ،سيعمل مشروع سوماموس على تحويل نــادي فاسكو إلــى مؤسسة تقدمية ،أل
			
ن ً
ً
أن تكون ً
ناديا يقوده مجموعة من الهواة يتبعو طرقا إدارية عفا عليها الزمن .كما ذكرنا سابقا ،فإن الجمع بين “الجديد”
و “التقليدي” يمثل بالفعل ً
تحديا ً
كبيرا ،ولكن على الرغم من الصعوبات ،فإن تنفيذ ممارسات اإلدارة القوية ،التي يجريها
تنفيذيون متخصصون في السوقً ،
أمرا ال غنى عنه لنجاح املشروع.
مرجعا ً
ً
هدفنا هــو أن نكون
إداري ــا بكل الـطــرق :الخطط التكتيكية واالستراتيجية وامليزانية
			
ً
واملساءلة وأنظمة اإلدارة والتكامل والسيولة والحوكمة و”االمتثال” ليست سوى بعض األمثلة على ما سنسعى إليه دائما.
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القسم  - 6مشروع سوماموس
ستسمح املشاريع الفرعية املختلفة املدرجة في مشروع سوماموس ،بمجرد تنفيذه ،لنادي
			
ً
فاسكو ليس فقط بعكس الوضع الحالي بشكل جذري من خالل مواجهة املشاكل قصيرة األجل ،ولكن أيضا من خالل إرساء
األسس الالزمة لالستقراروالربحية والنمو املستدام.
مــن خــال التخطيط االستراتيجي الـقــوي ،حيث سيتم تحديد أهــداف طموحة ولكن قابلة
			
للتحقيق لكل قسم ،مدعومة بنظام موازنة صارم ،لتحقيق االمتثال والحوكمة املؤسسية .كما سيقدم مشروع سوماموس
ُ
صورة نادي فاسكو الفائزوال ـ ِلهم والقادرعلى تحمل مسؤوليته االجتماعية.
باإلضافة إلــى هــذه الوثيقة ،هناك قسم متكامل من مشروع سوماموس يعد بمثابة خطة
		
عمل ُ(يـشــار إليها فيما يلي بعبارة “خطة الـعـمــل”) ،تحتوي على نـمــوذج مالي مفصل ،أعــده متخصصون فــي الـســوق ،وتمت
ً
داخليا ،واختباره واعتماده من قبل الوكالء املاليين املشاركين في عملية تمويل املشروع .ومع ذلكً ،
نظرا لطبيعة
مناقشته
الخصوصية واتفاقيات السرية السارية ،يجب أن يقتصر محتوى النمذجة املالية على املشاركين مباشرة في العملية .ومع
ذلكً ،
نظرا لطبيعة الخصوصية واتفاقيات السرية السارية ،يجب أن يقتصرمحتوى النمذجة املالية على املشاركين مباشرة
في العملية.
بشكل عــام ،مشروع سوماموس (ونموذجه املالي) مبني على ثالثة أنظمة مختلفة متكاملة:
الـنـظــام املـتـكــامــل لـتــولـيــد اإلي ـ ـرادات والـتـكــالـيــف والـنـفـقــات والـنـظــام املـتـكــامــل لــاسـتـثـمــار ،كـمــا نــاقـشـنــا فــي الـقـســم الـســادس
املخصص ملشروع سوماموس.

تــم تـطــويــر الـنـظــام املـتـكــامــل ل ــإي ـرادات ال ــذي اقـتــرحــه م ـشــروع ســومــامــوس فــي ثــاث مناطق
			
متميزة ،والتي تمثل ثالثة من أربعة من األصول الرئيسية لدينا ،إذ سيتم معادلة األصل الرابع مع النظام املتكامل للنفقات:
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 )1إنشاء نظام متكامل خاص من خالل قاعدة بيانات داعمينا،
 )2كرة القدم وكل ما يتعلق بها ،مثل “الحقوق االقتصادية” ،والرعاية ،واملعدات الرياضية ،وحقوق البث ،وتنمية املواهب
في القاعدة وما إلى ذلك،
 )3االستاد،
			

وفيما يلي نسرد لكم التفاصيل:

 - 6.1.1القاعدة الجماهيرية للمشجعين :نظام متكامل مبتكر
ناد من أكبر النوادي في
			
تعد مجموعة الداعمين األصل األكثر أهمية لدى نادي فاسكو ،ألنه ٍ
ً
ً
البالد (نحو  20مليون مشجع) .تتكون القاعدة من مؤيدين مخلصين ومتحمسين (كما أثبتوا مرارا وتكرارا) ،ولكن التحدي
األكبرهو إدراج جميع املؤيدين في “نظام متكامل حي”  -أال وهو مجتمع فاسكو.
يتمثل أحــد الـعــروض الرئيسية ملـشــروع ســومــامــوس فــي االستثمار فــي التقنية إلدخــال نــادي
			
فاسوكو في االقتصاد الرقمي .ي الواقع ،أفاد كل من لوكاس بومبانا وماريا زونتا ديفيال ،في العمود الرقمي في صحيفة �Info
 Moneyبتاريخ  18مايو :2020
“تـبــرز شــر ـكـات التكنولوجيا فــي االقـتـصــاد الــرقـمــي الـجــديــد ،إذ
ترتفع األسهم بنسبة تصل إلى  ٪40في العام “.

ُ
ظهر أداء الـشــر ـكـات الخمس األبــرز فــي التكنولوجيا ،فيسبوك ،أبــل ،أمــازون،
			
ي ِ
ً
مايكروسوفت ،جوجل ،أن االقتصاد الرقمي هو بيئة األعمال األسرع نموا على سطح األرض:

كـمــا رأي ـنــا فــي الـفـقــرة 43. 3.يــؤكــد سـيــث جــوديــن ،وه ــو مــرجــع عــالـمــي فــي تسويق
			
التمايز ،على أن الشركات التي تنمو بسرعة وكان لها تأثير كبير في السنوات الخمس املاضية تم إنشاؤها من
خالل جماعات متواصلة تشترك في الشغف واالهتمام.
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وهــل هـنــاك مـثــال أفـضــل فــي كــرة الـقــدم الـب ـرازيـلـيــة ،وربـمــا فــي كــرة الـقــدم الـعــاملـيــة ،مــن مثال
			
ً
مشجعي فاسكو عندما يتعلق األمرباملشاركة ،ولكن أيضا الشغف واالهتمام بالنادي؟
وبالفعل ،فإن ازدهار االقتصاد الرقمي ،بشكل أكبر في أوقات الوباء هذه ،يدفعنا لدمج نادي
			
فاسكو في العالم الرقمي لتعديل تركيزمجموعة األولوية وتمكين نقطة التحول التي ستجعل صعودنا إلى القمة ممكناً.
ً
معا لدينا ً
مفهوما أننا ،نحن مشجعي نادي فاسكوً ،
منتجا ً
لهذا ،يجب أن يكون
رقميا يتمتع
			
بقدرة قوية للوصول التجاري .نظامنا املتكامل الخاص من املشجعين أكبرمن تعداد سكان  137دولة!
			

وبعبارة أخرى ،فإن قاعدة مؤيدينا أكبرمن سكان  ٪70من الدول على هذا الكوكب.

فعلى سبييل املثال ،لنا مشجعون أكثرمن سكان دول مثل تشيلي واإلكوادور وهولندا وبلجيكا
			
معا أو أكثرمن سويسرا والنمسا وأيسلندا ً
وكوبا واليونان والسويد والبرتغال .أكثرمن اإلمارات العربية املتحدة وإسرائيل ً
معا.
لــدى نــادي فاسكو مشجعين مــن سكان  44دولــة مجتمعين .فــي الــواقــع :جــزر بيتكايم ،جزر
			
كــوكــوس ،الفاتيكان ،تــوكـيــاو ،نـيــوي ،جــزيــرة نــورفــولــك ،جــزيــرة الكريسماس ،جــزر فــوكــانــد ،مونتسيرات ،ســانــت هيالنة،
أسنسيون وتريستان دا كونيا ،سانت بيتر وميكولون ،سانت بارتيليمي ،توفالو ،نــاورو ،واليس وفوتونا ،أنغيال ،جزر كوك،
باالو ،جزر فيرجن ،سان مارينو ،جبل طارق ،سانت مارتن ،موناكو ،ليشيستين ،سانت مارتن ،جزر تركس وكايكوس ،جزر
فــارو ،سانت كيتس ونيفيس ،أوسيتيا الجنوبية ،جزر مارشال ،جرينالند ،جزر ماريانا الشمالية ،ساموا أمريكا ،غيم�سي،
بــرمــودا ،جــزر كايمان ،دومينيكا ،أن ــدورا ،جــزيــرة مــان ،أنتيغوا وبــربــودا ،سيشيل ،تونغا ،واليــات ميكرونيزيا املــوحــدة ،جزر
فيرجن األمريكية ،جير�سي ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،غرناطة ،أروبا ،كيريباتي ،كوراكاو ،غوام ،سانت لوسيا ،ساموا،
ساوتومي وبرينسيبي ،أبخازيا ،بولينيزيا الفرنسية ،كاليدونيا الجديدة ،بربادوس ،فانواتو ،الجمهورية التركية لشمال قبرص،
أيسلندا ،جــزر املالديف ،جــزر البهاما ،بليز ،بــرونــاي ،ترانسنيستريا ،مالطا ،الـرأس األخـضــر ،سورينام ،الصحراء الغرب،
لوكسمبو عاجل ،الجبل األســود ،ماكاو ،جزر سولت عمان ،بوتان ،غيانا ،جزر القمر ،قبرص ،فيجي ،جيبوتي ،إيسواتيني
وموريشيوس يبلغ مجموع سكانها  19801960نسمة.
إسـتــونـيــا ،غينيا االسـتــوائـيــة ،تــريـنـيــداد وتــوبــاغــو ،تيمور الـشــرقـيــة ،الـبـحــريــن ،غينيا بيساو،
			
كوسوفو ،التفيا ،ليسوتو ،مقدونيا الشمالية وسلوفينيا يبلغ مجموع سكانها  18466457نسمة .ويبلغ عدد سكان الغابون
وبوتسوانا وغامبيا وناميبيا ومولدوفا وجامايكا وقطر مجتمعة  17473756نسمة .وليتوانيا وألبانيا وأرمينيا وبورتوريكو
والبوسنة والهرسك ومنغوليا  18407.619نسمة.
إلى جانب ذلك في نظام متكامل تم تشكيله من قبل حشد متفاعل مثل حشد مشجعي نادي
			
فاسكو ،ال زلت تتمتع بميزة فارقة وهي أن مجتمعك بأكمله مرتبط بشغف واهتمام مشترك ،وتتوفرفيه العوامل التي يمكن
ُ
أن تن ِتج ما هو مطلوب لتنمية هذا النظام املتكامل أال وهي معايير :املشاركة والنمو وتحقيق الدخل.
املشاركة هي املرجعية لكيفية ارتباط شخص ما ب�شيء ما .في هذه الحالة ،يتعلق األمربتفاعل
			
املشجع مع الـنــادي وعالمته التجارية ،والشعور الــذي يوحد الناس حــول السعي وراء تحقيق الوضع األمثل وهــو ما يؤدي
بــدوره لوجود املشاركة الطوعية وااللـتـزام .سيتمكن برنامج تنمية العالقات الــذي اقترحه مشروع سوماموس من إشراك
املزيد من املؤيدين للنادي.
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املرحلة الثانية في النظام املتكامل نفسه التي يتم توسيعها فيما يتعلق بعالقة املشجع مع النادي هي النمو ،حيث تساهم
قسما من النظام والــذيــن يساعدون ً
املشاركة ،كأشخاص يمثلون ً
أيضا في جــذب أشخاص جــدد ،وزيــادة النظام املتكامل
بشكل مستمر.
في املرحلة الثالثة ،يأتي تحقيق الدخل من خالل االستخدام املناسب لقاعدة البيانات ،التي
			
ُ
قدم الدعم للمجتمع نفسه وما يعنيه هذا الدعم لشركاء النادي.
لها طبيعة داخلية وخارجية مع مصدرفي املجتمع ي ِ
ً
امتثال ً
صارما النظام
وبــا شك ال بد أن تمتثل هــذه املعالجة التجارية للبيانات الشخصية
			
األوروبــي العام لحماية البيانات (قانون رقم  ،)18 / 13.709الذي دخل حيز التنفيذ في  14أغسطس  ،2020والــذي تنص
الفقرة  1من املادة السابعة فيه على ذلك

املــادة  7ال يمكن معالجة البيانات الشخصية إال فــي الحاالت
التالية:
 - Iمن خالل الحصول على املوافقة من املالك.
(“ )...

			
قسم االمتثال املنهي لدينا.

لهذا الغرض ،سيكون لدينا قطاع مخصص للرقابة الصارمة فيما يتعلق بهذه املعاملة داخل

لذلك نحن أحد األصول غيراملستغلة من منظور التفاعل والقدرة على “توليد الثروة” لجميع
			
ً
املعنيين ،باإلضافة إلى عدم االستفادة منها والتي ،بمجرد تحقيق االستفادة القصوى منها قدر اإلمكان ،ستقدم استقالال
ً
ماليا متزايد للنادي .الشكل التالي يوضح النظام املتكامل املقترح:

109

وبــالـتــالــي فـبــاإلضــافــة إلــى سلسلة مــن املنتجات والـخــدمــات املتميزة والـحـصــريــة ،سيتم تنفيذ
			
برنامج خــاص للتجارة االجتماعية بحيث ال يتم استخدام داعمي فاسكو وهــو قسم من البرنامج كمنتج فحسب ،بل يتم
رؤيتهم ومعاملتهم بطريقة إنسانية وكشريك حقيقي.
باإلضافة إلى ذلك ،ضمن هذا النظام املتكامل ،سيكون هناك أخالقيات مختلفة في معالجة
			
البيانات ،حيث نتحدث عن اإلدراج في نظام ينتمي إلى مؤسسة لها قيم فريدة ومتميزة ،وتدعم وتنشر االندماج االجتماعي
وتلعب ً
دورا في إلهام الناس من خالل الرياضة.
تتمثل االستراتيجية املرتبطة بهذا الجزء في االبتعاد التام عن النظام الحالي ،حيث تفرض
			
ً
ً
ً
فاسكو (في عقد مدته  6أشهر ،غير قابلة للتجديد) مبلغا شهريا ثابتا ،وتقدم في املقابل خصومات تدريجية على التذاكر
ملشاهدة األلعاب  -ال �شيء أكثر.
			
في نوفمبراملا�ضي.

تمتلك فاسكو اليوم أكبربرنامج انتساب في الدولة ،والذي وصل إلى أكثرمن  180ألف عضو

ً
تكمن الفكرة في االستفادة تدريجيا من قاعدة املؤيدين الحالية ،وإنشاء روابــط أقــوى بين
			
نادي فاسكو ومجتمعه املباشر.
ً
ً
استنادا إلى
خصيصا يعتمد على دفعات شهرية متكررة،
سيكون هناك برنامج للوالء مصمم
			
استراتيجية للنمو املستدام ويغذيها األعضاء ،املنتجات والخدمات ذات الصلة بمجتمع فاسكو ،بما في ذلك ،من بين أمور
أخرى:
 )1حقوق االنضمام للروابط والتصويت بالوسائل االفتراضية،
 )2التلفزيون ذي املحتوى الحصري واملحتوى ذو الصلة،
 )3خصم على املنتجات املرخصة في “بيت فاسكو” ومنافذ البيع بالتجزئة األخرى،
 )4بنك مملوك لشركة  )Fintech (Banco Vascoلتطوير خدمات مالية مخصصة والحفاظ على تدفق األموال داخل نظام
مالي متكامل (مغلق)،
 )5مشغل شبكة الهاتف املحمول،
 )6سوق (“السوق”) حيث يمكن لجميع األعضاء بيع منتجاتهم وخدماتهم،
 )7تجارة اجتماعية مع “استرداد نقدي” للعضو،
ً
خصما بنسبة  ٪ 50في الجامعات في جميع أنحاء البرازيل،
 )8سند رأسمال سيقدم ،من بين مزايا أخرى،
 )9فرص ريادة األعمال (في الحاضنة  /املسرع) ،والشبكة االجتماعية املغلقة واململوكة،
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 )10أخبارالنادي الحصرية وراء الكواليس،
 )11فرص املشاركة،
 )12املجتمعات الخاصة (الشبكات االجتماعية)،
 )13املشاركة في شراء األصول الرقمية (“الترميز”) ،من بين عدة أمور أخرى.
لـيــس لــديـنــا شــك فــي أنــه مــن خــال بـنــاء مجتمع قــوي وتـفــاعـلــي بــالـكــامــل وإدارت ــه بـكـفــاءة ،لن
			
ً
تنعكس النتائج من الناحية املالية فحسب ،بل سيكون لها أيضا تأثيرعلى املنظمة بأكملها ،مما يعزز العالمة التجارية والفرق
املهنية وجذب الشركاء املحتملين والجهات الراعية.

سوف نكون النادي صاحب أكبرقاعدة جماهيرية في العالم.
ُ
من أجل ذلك ،بشكل شامل ،كما هو الحل في كل ما يقدمه برنامج سوماموس ،فإن أحد األهــداف املبتغاة هو ضم جميع
مؤيدي فاسكو في نظامنا املتكامل من خالل إمكانية الدخول باملجانُ ،ويقصد بذلك املشاركة املجانية في املستوى األولي من
البرنامج”.
بتعبير أدق ،سيكون لدينا مستوى (مستوى وصول) في برنامج عضويتنا دون أي تكلفة على
			
ً
الداعم ،حيث يمكن لداعم النادي أيضا املشاركة في حياة ناديه في القلب ،والوصول إلى املنتجات والخدمات ،واملساهمة في
نمو النادي ورسالته والقيم التي يدافع عنها النادي.
هدفنا هوتنفيذ هذا البرنامج الجديد في عام  ،2021بمجرد التغلب على التحديات التشغيلية
			
في االنتقال بين النموذجين ،األمرالذي سيستغرق ستة أشهرعلى األقل ،ولكن ليس أكثرمن عام.
ً
على الرغم من االعتراف بنا على أننا أكثر املشجعين انخراطا في البرازيل ،عندما نقارن عدد
			
املشجعين بعدد املشجعين ،إال أن  ٪ 0.55فقط يحافظون على عالقة مع النادي كمشجع:
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في تلفزيون فاسكوً ،
نظرا ألنها قناة تلفزيونية مجانية ،لدينا  ٪4.49من املشاركة ،أي ثماني
			
مرات أكثرمن برنامج الشريك الداعم ،أي حوالي  900000من مؤيدي فاسكو.

فــي الـشـبـكــات االجـتـمــاعـيــة ،لــديـنــا حـســابــات عـلــى انـسـتـجـرام وتــويـتــر وفـيـسـبــوك ،حـصــة ٪6.5
			
و ٪11.7و ٪15على التوالي ( 1300000و 2340000و 3000000من مؤيدي نادي فاسكو).

مــن خــال مـشــروع سوماموس مــع عضوية مجانية ومجتمع فاسكو بأكمله مشحون بجو
			
التغيير النهائي لنادينا ،نعتزم زيادة املشاركة في البرنامج إلى  ٪5على األقل من قاعدة املؤيدين لدينا وأن نكون النادي األول في
تاريخ العالم ،أن يكون لديك برنامج شريك داعم مكون من سبعة أرقام ،على األقل تسييل  ٪1من هذه القاعدة.
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سيكون هذا ً
كافيا لزيادة إيرادات تمارين الربيع بنسبة  ،٪277مما يؤثرعلى إجمالي إيراداتنا بنسبة  ٪32على األقل

تتمثل رؤية مشروع سوماموس في بناء النظام املتكامل التالي في عام :2026
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61. 2.كرة قدم احترافية
ً
ناد لكرة القدم ،فهي تجذب معظم االنتباه وتكون مسؤولة عن
عادة ما تكون كرة القدم االحترافية هي العمل الرئي�سي ألي ٍ
أكبرمصادرالدخل والنفقات ،وهو منطق ينوي مشروع سوماموس تغييره فيما يتعلق باإليرادات.
ستستمر املـصــادر التقليدية لــإي ـرادات ،مثل حـقــوق الـبــث التلفزيوني والــرعــايــة وغـيــرهــا ،في
			
ً
مسارا يمكن التنبؤ به للغاية ً
نظرا
لعب دور مهم للغاية في هيكل اإليـرادات اإلجمالي .بشكل عام تتبع مصادر اإليـرادات هذه
لطبيعتها “الخاضعة لتحكمات السوق” ،كما أن نادي فاسكو ،على الرغم من عدم قدرته في السنوات األخيرة على إدراك
ّ
إمكاناته املتاحة بالفعل (هناك مجال كبير للتحسين) ،في وضع ُي َم ِكنه من االستفادة بسرعة من الفرص املتاحة في السوق،
خاصة إذا كان بإمكانه االعتماد على االحتراف الذي اقترحه مشروع سوماموس ،والذي يو�صي بإدارة احترافية ومتكاملة،
قادرة على استعادة املصداقية والثقة في السوق وداعميه.
ومــع ذلــك فهناك ً
أيضا إمكانات نمو هائلة لنادي فاسكو تتمثل في قدرته على االستمرار في
			
ً
ً
إنـتــاج العبين ممتازين وبيعهم بكفاءة (وهــو مــا لــم يحدث مــؤخــرا ،نـظــرا ألن اإلدارة ،بسبب النقص الـحــاد فــي السيولة ،قد
اخـتــارت التخلي عــن الــاعـبـيــن فــي وقــت أبـكــر بكثير مـمــا يـجــب لــذا لــم يحققوا إال جــزء بسيط مــن قيمتهم الـســوقـيــة) .تتمثل
استراتيجية مشروع سوماموس في اتباع ً
نهجا احتر ً
افيا بدرجة أكبرفي مجال الحقوق املادية لالعبين ،والتي ينبغي أن يكون لها
استراتيجيتها الخاصة ،مثل أي مصدرمهم آخرلإليرادات.
			
كفاءة وبال كلل في بيع الالعبين.

ً
نظرا ألن السيولة لن تكون مشكلة ،فــإن هــذا سيسمح لنادي فاسكو بالعمل بأكثر الطرق

ع ـن ـصــرآخـ ــرم ـهــم ه ــو أن ـن ــا س ـنــزيــد االس ـت ـث ـمــارف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم الـتـكـمـيـلــي وال ـس ـمــات
			
ى ُ
ّ
االجتماعية األخــرى أثناء عملية تطوير الالعب ،والتي ،من بين أمور أخــر  ،تعد خطوات أساسية لتحقيق
النتائج املتوقعة.
إذا أخذنا في االعتبار املتوسطات ،في ضوء دراسة استقصائية أجرتها سوماموس ،لبيع 30
			
ً
رياضيا في السنوات األربعين املاضية ،نجد أن متوسط الدخل لكل ريا�ضي يبلغ  3.2مليون يورو دخل إلى النادي ،وفي أول
عملية بيع يستحق رياضيينا ،بعد مـغــادرة فاسكو ،في املتوسط ،حوالي  10ماليين يــورو ،وفــي عملية بيع ثانية ،حوالي 41
مليون يورو.
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أي متوسط زيادة في سعرالبيع األول بنسبة  ،٪333وفي البيع الثاني زيادة قدرها  .٪1281إذا
			
أخذنا في الحسبان فقط متوسط البيع األول ،فهذا يعني أن النادي ،إذا كان قـ ً
ـادرا على االحتفاظ بالرياضيين لفترة أطول
ومنحهم املزيد من اإلنتاجية في نادي فاسكو نفسه ،كان بإمكانه الحصول على ثالثة أضعاف املبالغ التي حصلوا عليها نظير
انتقاالت العبيهم.
			
بيعهم بعد مغادرة النادي:

يــوضــح الـجــدول أدن ــاه تــاريــخ مبيعات الالعبين الــذيــن تــم تدريبهم مــن قبل فاسكو وبـكــم تم
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إذا نظرنا ،على سبيل املثال ،إلى قضية جارديل ،الذي غادر النادي مقابل  4ماليين يورو وتم
			
ً
بيعه ً
الحقا مقابل  17مليون يــورو ( ،)٪325وكذلك أالن الــذي تــرك النادي مقابل  3ماليين يــورو ،والحــقــا ،تم بيعه مقابل
 11.5مليون يورو ( ،)٪283وأليكس تيكسيرا الذي غادرالنادي مقابل  9ماليين يورو ثم بيع بعد ذلك مقابل  50مليون يورو
( ،)٪455وفيليب كوتينيو الــذي تــرك النادي مقابل  3.8مليون يــورو وبيعه  13مليون .يــورو ،بعد إعــادة بيعها مقابل 145
مليون يورو ( ،)٪ 3715تظهراالختالفات فيما يتعلق بما فشلنا في كسبه أنه يمكننا القيام بعمل أفضل بكثيرمن العمل الذي
ً
مؤخرا.
تم القيام به

إذا أخذنا املبلغ الذي تم بيع فيليب كوتينيو به بالفعل ،فسيكون أكثر بنسبة ً ٪50
تقريبا من
			
ً
كل ما جمعناه من مبيعات الرياضيين في األربعين عاما املاضية.
مــع الـظــروف املالية التي تتيح لنا االحتفاظ بالرياضيين لفترة أطــول وتضيف أيـ ً
ـضــا إلــى هذا
			
إمكانية وجــود أندية في الخارج ،سيكون كل من النادي والرياضيين أكثر قيمة ،حيث سيكون لدينا عالمة تجارية أقــوى مع
تواجد مباشرفي السوق العالمي.
			
العموالت التي تمارس ً
حاليا.

ومــن الـجــوانــب األخ ــرى الـتــي سيتم العمل عليها بنظام مــالــي أفـضــل هــو انـخـفــاض مستويات
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 - 6.3.1االستاد الريا�ضي
يعد االسـتــاد الحالي لـنــادي فاسكو ،ملعب ســاو جــانـيــواريــو ،أحــد أقــدم املــاعــب فــي البرازيل
			
ولديه بالفعل هيكل تشغيلي متقادم.
			
بالكامل.

ورغم ذلك يعتزم مشروع سوماموس تقديم ساوجانيواريوالجديد والحديث ويعيد تصميمه

نعلم أن مجلس اإلدارة الحالي لديه اقتراح بشأن االستاد ونحن ننهئ الرئيس الحالي ألكسندر
			
كامبيلو ونائبه للهندسة واألشغال ،بيدرو سيكساس ،وكذلك املهندس املعماري ،سيرجيو دياس ،على توفير إمكانية تحقيق
هذا الحلم ملشجعي فاسكو.
االقتراح ،الذي تم رصده في امليزانية بمبلغ  275مليون ريال برازيلي ،يقترح زيادة سعة امللعب
			
إلى  43ألف مقعد ،ومن املقرر االنتهاء منه في  21أغسطس .2023

			
فيها من خالل مذكرة تفاهم.

لتطوير االقتراح وصياغة مشروع حقيقي ،أعلن النادي عن شراكة مع شركة  WTorreدخل
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مقابل أصول وحقوق االستاد.

ال يوجد مستثمرون معلنون وتتوقع الخطة املالية جذب مثل هذه االستثمارات في العقارات

نحن نعتبر أن فاسكو يستحق أكثر بكثير مما هو مقترح وأن اإلصالح ال يمكن أن ينتج ً
شيئا،
			
على الرغم من أنه جديد ،إال أنه قديم وغير متصل بالهوية التنظيمية التي نريدها للنادي ،وقبل كل �شيء ،إنه منفصل عن
قيمنا وأهدافنا.

 - 6.4.1مشروع سوماموس مللعب ساو جانوريو
يدرك مشروع سوماموس أن أي تدخل بهذا الحجم في املوقع الذي يقع فيه استادنا يجب أن
			
ينتج عنه توصيل اجتماعي وبيئي أكبربكثيرللمجتمعات املحيطة ،باإلضافة إلى كونه فرصة سياحية رائعة للمنطقة الشمالية
املنكوبة من مدينة ريو دي جانيرو.
ً
مثاليا ً
وفقا للثقافة التنظيمية املقترحة
باإلضافة إلــى ذلــك ،يجب أن يكون ملعبنا الجديد
			
للنادي بحيث يكون هناك تقارب بين مهمتنا وقيمنا و”وجهنا” في جميع الجوانب ،سواء في مواقفنا أو في فلسفة لعبتنا أو في
معدات.
نتفهم ً
أيضا أن بيع “حقوق التسمية” يعتمد على أن يكون للملعب ،في هذه اللحظة ،توقيع
			
يتمتع بمصداقية دولية أكبر ،ألن جذب استثمارات جديدة يتطلب شركاء يمكنهم تقليل مخاطراملشروع ،كما رأينا في الفقرة
 3.3.2املخصصة للتحليل البيئي الـخــارجــي ،ال سيما فــي فحص الـتـهــديــدات مــن مصفوفة نـقــاط الـقــوة والـضـعــف والـفــرص
والتهديدات للتصميم التنظيمي الجديد املقترح لنادي فاسكو.
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باإلضافة إلى ذلك ،يرى مشروع سوماموس أن هناك سبع استراتيجيات مهمة يجب مراعاتها
			
فيما يخص تجديد استادنا الريا�ضي:
 )1جاذبية نادي فاسكو
من خالل  43000مقعد ،سيضعنا امللعب كثالث أكبر ملعب في املدينة و امللعب رقم  19في
			
قائمة أكبر ملعب في البالد من حيث عدد املتفرجين ،بعد أليانز باركي وأرينا دا أمازونيا وألبرتاو في تيريسينا ونيلتون سانتوس
(إنجينهاو) ومانجويراو في بيليم ،وأرينا بيرنامبوكو ،وبرودينتاو ،وكورنثيانزأرينا ،وفونت نوفا ،وبيرا ريو ،وسابيا بارك ،وأرودا،
وغريميو أرينا ،ومينيراو ،وكاستيالو ،ومورومبي ،وماني جارينشا ،وماراكانا.

يــود م ـشــروع ســومــامــوس تحقيق املــزيــد ل ـنــادي فــاسـكــو .لــذلــك فـقــد صممنا اس ـتــاد بسعة
			
 55118متفرج الذي سيكون االستاد السادس في حجمه جنبا إلى جنب مع ملعبي  Estádio do Arrudaو،Arena do Grêmio
وال يتفوق عليه إال  5مالعب فقط ،وهي  ،Maracanãو ،Mané Garrinchaو ،Morumbiو ،Castelãoو .Mineirãoكما أن
ً
نموذج التصميم املخطط سيجعل االستاد ً
مستقل ً
تماما فيما يتعلق بإدارة املباريات واملنشأت ،وهو عنصراستراتيجي
مكانا
لتسويق عروض ال VIPالخاصة باملباريات والكبائن ،وحتى برنامج الشريك الداعم نفسه.
 )2النفاذية
			
واملنطقة التي تم بناؤه فيها.

تناقش الهندسة املعمارية والعمران أن املبنى ال يهم صاحبه فقط ،ولكنه يهم املــارة والحي

تـمـثــل االسـت ـراتـيـجـيــة األول ــى مل ـشــروع ســومــامــوس لتصميم مـلـعــب س ــاو جــانـيــواريــو فــي تقديم
			
التنشيط لحي ساو كريستوفاو ،من خالل استبدال الجدران العالية بحدود تحول الطابع املعماري للمنطقة ،مما يمنح املزيد
من “الحياة” للمكان.
احترام القيم املعمارية هي صفة مكانية يمكن أن تفيد األماكن العامة بالتأكيد وقد عملت
			
ً
ً
كإجراء لتقليل معدالت الجريمة في املدن ،وهي أيضا عامل يوفرللناس املتعة والترفيه ،كونها تجربة سكنية ومكانا للتواصل
والفصل بين املساحات.
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ثـبــت أي ـ ً
ـضــا أن ال ـتــوافــق واح ـت ـرام الـقـيــم امل ـع ـمــاريــة لـهــا دور وث ـيــق ف ــي الـتـخـطـيــط الـحـضــري،

			
ومورفولوجيا املدينة واملناخ.
لذلك يجب وضع احترام القيم املعمارية في االعتبارضمن حدود بناء هيكل االستاد ،مما يوفر
			
املزايا التالية:
 )1إنه أكثرودية من املنشآت املصمتة عالية الجدران؛
 )2يتفاعل مع الشوارع ،مما يخلق ً
جوا مع مزيد من الحياة وينشط املناطق املحيطة؛
ً
 )3يخلق شعورا باالنتماء إلى الحي؛
 )4ينشط املساحات مما يثبط رغبة التخريب؛
 )3مصادردخل ً 365
يوما في السنة
يجب أال يركزاإلصالح على االستاد فقط .ففي املوقع ،يجب تعظيم إمكانية ممارسة األنشطة
			
على طول الهيكل وداخل امللعب.
حتى في حالة عدم وجود مسابقات رياضية ،يجب أن يكون هناك العديد من الخيارات األخرى
			
ً
ً
لألنشطة التي تدر دخال لنادي فاسكو ،مما يجعل االستاد ً
ومصدرا للعمالة والفرص للمجتمعات
قادرا على الدعم الذاتي
املحيطة .يجب التفكير في تجارة التجزئة واملطاعم والحانات وبيع الطعام والشراب واملساحات متعددة األغراض والقاعات
والفنادق.
 )4خدمات الطعام والشراب ً 365
يوما في السنة
عادة ما توفراملالعب خدمات تقديم الطعام للمشجعين في املباريات فقط .من خالل البرامج
			
املتنوعة باإلضافة إلى توفير خدمات نقل ،يمكن للمكان تشجيع مجموعات أخــرى من الناس من املنطقة واملدينة وكذلك
السياح على زيارة هذه الخدمة واستخدامها.
			
مفضلة أو خاصة.

يجب تصميم برامج أكثر ً
تنوعا لألشخاص من جميع املستويات االجتماعية وليس فقط لفئة

لـهــذا ال ـغــرض ،يـجــب أن يــوفــر االس ـتــاد مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة مــن األل ـعــاب الــريــاضـيــة والترفيهية
			
والتعليمية والخدمات الصحية وأماكن املعيشة.
 )5املنشأت الصديقة للبيئة
هناك القليل ً
جدا من املساحات الخضراء في املنطقة ،لذلك يقترح مشروع سوماموس أنه
			
ً
ً
من الضروري أن يكون املشروع صديقا للبيئة ومستداما.
 )6تشجيع ممارسة الرياضة
			

يـجــب أن يـتــم تـنـظـيــم امل ـش ــروع مــن أج ــل إن ـشــاء مـنـصــات ت ـجــذب املـتـحـمـسـيــن مــن مختلف
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األساليب ملمارسة الرياضة ،إللهام الناس للتعلم واملمارسة واملشاركة ومشاهدة مجموعة متنوعة من الرياضات.
الهدف هو دمج أكبرعدد ممكن من الرياضات في امللعب للسماح ألكبرعدد ممكن من الناس

			
بتحقيق أحالمهم.
تجمع الرياضة الناس ً
معا وتبني الشعور باالنتماء إلى املجتمع والفخر.
			
 )7الحفاظ على الطابع التاريخي

ً
وأخيرا فعلى الرغم من أن مشروع سوماموس قد أمر بإنشاء ملعب به العديد من الوظائف
			
ً ُ
والتقنيات الجديدة ،إال أنه يعتزم أيضا أال تن�سى الطابع األصلي الستاد ساو جانيواريو.
الحفاظ على تاريخ االستاد وفهم قيمته الحقيقة بصفته ً
كنزا ينبغي الحفاظ عليه في الهندسة
			
املعمارية لالستاد .التناغم بين القديم والحديث ،والحفاظ على الواجهة والتماثيل املختلفة ،فضال عن إدراج تماثيل أخرى
محتملة ،والتي ال بد من دمجها بالشكل املناسب في عمليات اإلصالح.
لذلك ،لم يدخر مشروع سوماموس ً
جهدا لتقديم ليس فقط مشروع واحد ،بل مشروعين
			
ّ
ً
ُ
جديدين من ساو جانيواريو الذي نحلم به ،على أن تكون ليست فقط قابلة للتطبيق ومـ ِـدرة للدخل ،ولكن أيضا معبرة عن
ً
اجتماعيا ومستدام بيئيا.
الوجه الذي يريد مشروع سوماموس منحه لنادي فاسكو ،وبالتالي ،يجعله

 6.1.4.1مشروع سيرنيك
من وجهة نظرمشروع سوماموس ،كان من املمكن أن تكون “اإلحاطة” ملشروع إصالح ساو
			
ً
ً
جانيواريو أكثرشموال واكتماال مما اقترحته اإلدارة الحالية.
لهذا السبب ،أنفق املرشح الذي أنشأ مشروع سوماموس  80000يورو ،وأقنع الوكيل املالي
			
بدفع  58000يــورو إضافية ،من إجمالي تكلفة املـشــروع البالغة  138000يــورو .بعبارة أخــرى ،يتبرع مشروع سوماموس
ً
متعاقدا مع شركة سيرينك انترناشونال ،الذي
للنادي بمشروع تزيد تكلفته عن ( 900,000.00تسعمائة ألف ريال برازيلي)،
أقره الوكيل املالي شركة أجنا هولدنج القابضة.
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تنتمي شــركــة سيرينك انـتــرنــاشــونــال ،الـســويــديــة ،إلــى مجموعة سيرينكي ج ــروب الـتــي تتمتع
			
بسمعة دولية إلعطاء هذه العالمة التجارية للملعب ،إذ أنها مدرجة في السوق بأسهم مدرجة في البورصة.

املصدرInvesting.com :

مجموعة سيرينك انترناشونال هي مجموعة اقتصادية عاملية لديها شبكة وخبرات متنوعة
			
فــي مجال التنمية والتمويل .يقع مقرها الرئي�سي فــي جوتنبرج ،السويد .تكمن قوتها فــي تسليم املشاريع الجاهزة (“املشاريع
الجاهزة”)ً ،
بناء على هيكل مالي فريد ،مما يخلق شراكات “مربحة لكال الطرفين” مع عمالئها .وهي معتادة على بناء املشاريع
السكنية والتجارية ومشاريع طاقة الــريــاح والطاقة الشمسية املستدامة ومحطات معالجة النفايات واملــاعــب الرياضية
واملوانئ واملطارات والجسور والطرق والسكك الحديدية واملستشفيات واملراكزاملجتمعية واملدارس والجامعات.
بــاإلضــافــة إل ــى أهـمـيــة مـنــح املـصــداقـيــة لـلـنــادي مــن خ ــال عــامــة سـيــريـنــك الـتـجــاريــة كشركة
			
ً
مجديا ً
ً
إنشاءات ،فإننا نقدم حال ً
ماديا.
ماليا يتمثل في استخدام التمويل السويدي لجعل املشروع

ً
فــي الــواقــع ،تمتلك مجموعة سيرينك انـتــرنــاشــونــال مـشـ ً
ـروعــا مشتركا مــع شــر ـكـاء عامليين مثل
			
ّ
شركة باسيفيك انفستمنتس لالستثمارات ومجموعة إيـلــوف هانسون .مــن خــال هــذه الـشـرا ـكـات ،تقدم سيرنيك وتمكن
ً
عمالئها من خدمة شاملة  360درجةً ،
بدءا من التصميم النظري وصوال إلى التسليم.
وشــركــة إيـلــوف هــانـســون هــي شــركــة عــامـلــة فــي مـجــال الـتـجــارة الــدولـيــة مـنــذ عــام  .1897وهــي
			
تعمل ً
حاليا كمؤسسة بعد أن تبرع املؤسسون بالشركة ألسباب خيرية بحتة .توفر شركة إيلوف هانسون التجارية منتجات
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الغابات في أوروبا وآسيا واألمريكتين للعمالء في جميع أنحاء العالم .إذ تقدم ً
حزما للخدمات املتعلقة بالتمويل وإدارة املخاطر
والشحن والتسويق .تقدم خدمات للمشترين والبائعين من لب الورق والورق والخشب واأللياف .تبيع شركة إيلوف هانسون
الصناعية اآلالت واملعدات واملصانع الكاملة لصناعة لب الورق والورق.
لشركة إيلوف تواجد عالمي كما هو موضح في الخريطة أدناه:

املصدرElof Hansson Ltda :

كما تحظى شركة سيرنيك بشراكة مع مؤسستين حكوميتين في السويد:
			
 .EKN and SEKمن الناحية االستراتيجية ،تعد هــذه الشراكات ضــروريــة للسماح بتمويل عقود التصدير لخدمات البناء
ً
مقترضا
املدني السويدية ،حيث يضمن املجلس الوطني لضمان ائتمان الصادرات  ٪ 95من مخاطراملقترض و  ٪ 100إذا كان
ً
ً
سياديا .بينما توفراملؤسسة السويدية لضمان ائتمان الصادرات تمويل بفائدة ثابتة (بدعم من الدولة  )CIRRويمكنه تحمل
املخاطراملتبقية.
بالنظر إلى ما سبق فإن مشروع سوماموس يتيح لنادي فاسكو إمكانية االعتماد على شركة
			
سويدية لتنفيذ إصالح استاد ساو جانوارو ،مما يسمح لنا باستخدام الفوائد الحالية لتمويل تصديرالخدمات من الشركات
السويدية ،وهو نوع من الدعم الحكومي السويدي ،واالستفادة من الشراكات التي أقامتها شركة سيرينك مع شركة باسيفيك
انفسمنتس وشركة إيلوف هانسون ودعم الحكومة السويدية لتشجيع تصديرالخدمات من الشركات السويدية ،من خالل
 EKNو.SEK
من بين املزايا العديدة ،يسمح ذلك الدعم لشركة سيرينيك بالحصول على أموالها ً
مقدما وبالتالي
			
تكون قــادرة على تقديم أسعارتنافسية أكثرمن غيرها .باإلضافة إلى ذلــك ،يتلقى مقترض الخدمة ،في هذه الحالة نــادي فاسكو،
ً
تمويل ً
جذابا للغاية بأسعارفائدة منخفضة وطويلة األجل.
باعتباره العميل،
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املصدر :سيرنيك

تم التوصل التفاق مع شركة سيرينيك (“الشركة املصدرة”) ونادي فاسكو (املشتري) بتوقيع
			
عقد تصدير .عادة ما يتم الدفع فقط عند التسليم .سوف تتوسط أجنا هولدينغ في توقيع اتفاقية قرض مع أحد البنوك
لصالح فاسكو .يتم تقديم الضمان من قبل  EKNوالذي يغطي عادة  ٪85من القرض .يقوم البنك بإخطار  EKNبالصرف،
ويتلقى الضمان ويوافق على القرض .إذا فشل فاسكو في الدفع ،فسوف يعوض مجلس  EKNمؤسسة .SEK
من خالل هذه الصفقة املالية املعقدة ،من املمكن استخالص أنه بعقد البناء أو التجديد
			
هــذا ،يتيح مشروع سوماموس لنادي فاسكو إمكانية تجديد ملعب ساو جانياوريو بشروط جذابة للغاية ،وسيتم سداد
فوائدها بنسبة تتراوح ما بين  ٪0.6إلى  ٪0.8فقط ً
سنوياُ ،تدفع على مدار ً 23
عاما ،مع فترة سماح مدتها ثالث سنوات.
ومــع ذلــك ،ينبغي األخــذ في االعتبار أن املــوارد التي تدعم العمل تأتي من الحكومة السويدية
			
ومن مؤسسة تم إنشاؤها في صناعة الورق والسليلوز في األساس ،فال بد حتى نحصل على اعتماد املشاريع واالستفادة من
هذا الشرط التمويلي شديد التميزإثبات االستدامة االجتماعية والبيئية.
وهنا يرتبط مشروع سوماموس بهذه االستدامة بسبب الرسالة والقيم وبعض األهداف .من
			
الضروري ً
أيضا أن نظهرللممولين أن إصالحنا سيتم تنفيذه بتأثيربيئي واجتماعي إيجابي على املجتمعات املحيطة.
نتيجة لذلك تم تسليم موجزمشروع سوماموس إلى شركة سيرنيك للم�ضي ً
قدما في مشروع
			
أكبر بكثير من مجرد تجديد بسيط مللعب ،ولكن إلعادة تنشيط ضخمة لساو كريستوفاو ،وتوليد الفرص والثروة والرياضة
والدخل والتوظيف للمجتمعات القريبة من امللعب ،مثل مناطق أرارا ومانغيرا وكاجو وباريرا ومانغينوس وتيليغرافو.
لذلك نحتاج إلى مستشفى للطب الريا�ضي يخدم نادي فاسكو ،ولكن يمكنه ً
أيضا أن يخدم
			
املجتمع ،سعيا لتحقيق الشراكات التي سيتم بناؤها مع البلدية واستبدالها بمؤسسة تخصصية متحدة .يفكراملشروع أيضاً
في توسيع كلية فاسكو دا جاما لتسع  600طالب ،ومعهد ريا�ضي يضم مختلف األلعاب الرياضية ،واملناطق االجتماعية
املشتركة ،ومناطق الرهان ،والفندق لخدمة مشجعينا من خارج املدينة ،وتصميم مناسب لألشخاص من ذوي االحتياجات
الخاصة وأصحاب الهمم وغيرها من اإلمكانات املادية .باإلضافة إلى مناطق مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة واألسرة
واألطفال وساحة داخلية تتسع لـ  3000متفرج.

تتبع رؤية امللعب فلسفة املشروع ليكون ً
ملعبا قاد ًرا على:

124

 )1التمتع بأحدث التقنيات ،وتعظيم االستفادة من االبتكارات العلمية ،بما في ذلــك ،على سبيل املثال ال الحصر ،الذكاء
االصطناعي.
 )2تحقيق باالستدامة البيئية مع كفاءة الطاقة وإعادة استخدام املياه والنفايات.
 )3التوقف ً
تماما عن استخدام البالستيك.
 )4إنتاج الكهرباء وبيعها.
 )5إحداث تأثيراجتماعي إيجابي للتعويض عن أي خسارة قد تتعرض لها املجتمعات.
 )6تنشيط حي ساو كريستوفاو.
 )7توفيربرامج رياضية لألطفال والشباب في املجتمع،
 )8توسيع كلية فاسكو دا جاما لتصبح ً
ً
رئيسيا للتدريب الريا�ضي،
مركزا
 )9السماح بالشراكات مع املراكزالترفيهية واملطاعم والحانات واملتاجر،
 )10السماح بإمكانية إنشاء مستشفى ومختبرات للطب الريا�ضي،
		
 )11وجود ساحة انتظارسيارات خاصة بالنادي.
املعاييراملستخدمة كمرجعية هي مالعب فينورد في روتردام وتوتنهام هوتسبروسان سيرو في ميالنو وكامب نو في برشلونة.

املصدر :املجموعة الخاصة باملؤلف.
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ومن الصدف السعيدة الجديرة باملالحظة حقيقة أن الشركة التي بنت ساو جانيواريو كانت
			
ً
أيضا شركة إسكندنافية ،مثل الشركة السويدية سيرنيك .في ذلك الوقت ،دخلت فاسكو ،من خالل رئيسها راؤول دا سيلفا
كامبوس ،في عقد البناء في  17أبريل  1926مع الدنماركي كريستيان ونيلسن ،ممثلة برئيسها التنفيذي آنذاك هارالد برو .تم
تأسيس شركة البناء الدنماركية على يد املهندس رودولف كريستيانى والكابتن البحري آج نيلسن ،ومرة أخرى ارتبط تاريخنا
بالبحر.
في املشروع سيتم الحفاظ على الكنيسة الصغيرة والواجهة التي تبلغ مساحتها ً 274
مترا ذات
			
الطراز الكولوني الجديد ،مما يثمن العمارة الباروكية واالستعمارية والـجــذور البرتغالية والبرازيلية ،التي صممها املهندس
املعماري ريكاردو سيفيرو واملدرجة في التراث الفني والتاريخي الوطني.

املصدر :مجهول

يوضح التصميم الحفاظ على ما يلي:
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وبعدها ُيعاد وضع الهيكل الجديد:

وإنشاء دورين متعددا االستخدامات:
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حتى نصل إلى التصميم النهائي:

فيما يلي أحد مناظيراملقطع العر�ضي للتصميم:
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املقاعد:

واالستاد الذي اقترحته سيرنيك ليكون مقرنا الجديد:
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واجهتنا:

منظور ُيظهراملرمى الجنوبي:
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منظرمن داخل امللعب:

منطقة حمام السباحة:
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الساللم التي تربط الدور األر�ضي بامللعب:

سيوفر مشروع سيرنيك امللحقات التالية في مجمع االستاد من خالل ،باإلضافة إلى املناطق
			
املخصصة للرياضيين ومباريات كرة القدم:
 )1مركزللرياضات املائية،
 )2صالة جيم،
 )3فندق،
 )4قاعة مؤتمرات،
 )5معهد ريا�ضي،
 )6مضمارالسباق،
 )7النادي،
 )8حضانة،
 )9املتاجر،
 )10مركزثقافي،
 )11مطاعم،
 )12بيت فاسكو،
 )13السينما  /القاعة،
 )14كنيسة صغيرة (سيتم صيانتها)،
 )15متحف،
 )16موقف سيارات.
فـكــر مـشــروع ســومــامــوس أيـ ً
ـضــا فــي االت ـصــال بــالـحــي ،وق ــدم اقـت ـر ً
احــا للبلدية ،يـقـتــرح توسيع
			
الطريق الذي يؤدي ملغادرة كاالبوتشو إلى ساو جانوارو ،وربط النقاط السياحية ،وتقييم اثنين من مقراتنا وإدخــال ملعب
ً
ســاو جانيواريو إلــى ملعب جديد على طريق مدينة ريــو دي جانيرو ،مــرورا بمتحف الغد وأكــوا ريــو ومحطة الحافالت ومركز
التقاليد الشمالية الشرقية وساو جانيواريو.
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مــن أجــل الـتـقــدم للحصول عـلــى شـهــادة الــريــادة فــي تصميمات الـطــاقــة والـبـيـئــة ( ،)LEEDتم
			
ً
ً
تصميم املشروع ليكون مكتفيا ذاتيا في توليد الطاقة .لهذا يسعى مشروع سوماموس الستخدام تقنية .PAVEGEN
ّ
			
طو َرت شركة بيفجين وصنعت تقنية أرضيات قادرة على تحويل الطاقة الحركية لألشخاص
إلى مصدرطاقة كهربائية متجددة.

يمكن اسـتـخــدام الـكـهــربــاء املــولــدة إلض ــاءة ال ـشــوارع والـلــوحــات اإلعــانـيــة وشـحــن الـهــواتــف
			
املحمولة أو تخزينها لالستخدام املستقبلي .إنه بديل مستدام في بيئات املنشآت ذات معدالت الحركة الكبيرة .شرك ة �PAVE
 GENبيفجين هي شركة عاملية رائدة في صناعة تخزين الطاقة مع “كل خطوة” .وهي تتعلق بالطاقة النظيفة واملستدامة.
تتمتع هذه التقنية بمزايا هائلة مقارنة بطاقة الرياح أوالطاقة الشمسية في املناطق الحضرية
			
ذات املباني الشاهقة ويمكنها تحويل املدن من خالل توفيرمصدرطاقة منخفض الكربون.
سطح األرضيات مصنوع من املطاط القابل إلعادة التدويربنسبة  ٪100والقاعدة مصنوعة
			
من مواد قابلة إلعادة التدويربنسبة .٪80
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باستخدام هذه الطريقة لتوليد الطاقة النظيفة ،يمكننا إنتاج  307جيجاوات في الساعة
			
ً
سنويا ،الستهالك يقدربـقدرة  37جيجاوات في الساعة واالستمتاع بواجهة رقمية مثل تلك املوضحة أدناه:

ً
أخيرا،سيكونلديناملعبمزودبتقنية 5Gوالذييوفرتجربةرقميةالتصدقللمشاهدينفياملالعب.
			
فيالعصرالرقميواستهالكالهواتفاملحمولة،نمااستخدامالهواتفاملحمولةبنسبة٪67عندمغادرةاالستاد،وهيفرصةرائعةلتقديم
الخدمات.

سيتمكناملتفرجونمنرؤيةإعادةبث360درجةللحركاتعلىهواتفهماملحمولةباإلضافةإلىمعلومات
			
حول“أرقاموإنجازات”جميعالالعبينواملباراة،علىسبيلاملثال.
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هذا هو ملعب ساو جانيواريو الخاص بمشروع سوماموس.

 - 6.1.4.2مشروع بوبيولوس
ُ
لقد أجــريــت عـشـرات االجـتـمــاعــات فــي أوروب ــا والـشــرق األوس ــط لـعــرض مـشــروع سوماموس
			
ً
أبوابا عديدة وجلبت العديد من الفرص لشركاء جدد لنادي فاسكو.
ً
(سابقا اتش
لذلك ،التقينا باملستثمرالبريطاني هيو روزين ،الذي قدمنا إلى شركة بوبيولوس
			
او ـكـي) .فشركة بوبيولوس هــي ببساطة أكبر شركة لتصميم املــاعــب فــي العالم ،وقــد صممت بالفعل أكثر مــن  3000ستاد
ريا�ضي .وهي شركة متعددة الجنسيات لها خدمات في أربع قارات ،وقد وقعت أكثرمن ثالثة آالف مشروع وحصلت على أكثر
من  40ملياردوالرفي ً 35
عاما من الخبرة.
ً
كان هيو روزن مسرورا بشغفنا بـنادي فاسكو ومشروع فاسكو سوماموس وقدمنا إلى مدير
			
بوبيولوس العالمي ،املصمم واملهندس األسترالي كريستوفر لي ،وأقنعه بتقديم تصميم بديل ملشروع التجديد الخاص بنا
الستاد ساو جانيواريو.
ـكـان كريستوفر هو من صمم ملعب توتنهامستاد وسيدني األوملـبــي واسـتــاد اإلمــارات ألرسنال
			
وأفيفا في دبلن بأيرلندا .انظرأدناه ملعب توتنهام هوتسبر:

املصدر :مجهول
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فــي حديثنا مــع هـيــو ،ذكــر مبتكر مـشــروع ســومــامــوس أن لــديــه مـشـ ً
ـروعــا قيد التنفيذ ،لكنه
			
ً
ً
تحداه لتقديم �شــيء إبداعي تماما وغير عــادي حتى يتمكن من عرضه ملشجعي فاسكو واملشاركون أيضا في العملية :ملعب
على شكل سفينة شراعية تمثل سفينة ساو غابرييل من فاسكو دا جاما في رحلته األولــى إلى جزر الهند ً
وفقا للقسم 2.2
أعاله.

الغرض من التصميم هو خلق جو يجعل من امللعب على شكل سفينة
شراعية تنقل فاسكو ومشجعيه إلى مستقبل أفضل!
لم يقبل بوبيولوس التحدي فحسب ،ولكنن وعد بتسليم االستاد في عام  2024بالتزامن مع
			
إحياء الذكرى ال  500لوفاة فاسكو دا جاما.
ً
تصميميا ال يشمل فقط االسـتــاد الــريــا�ضــي ،ولكن أيـ ً
ً
ـضــا مرافق
وبالتالي ،فقد قدمت بــديــا
			
ملختلف الرياضات مثل :كرة السلة ،كرة الصاالت ،كرة القدم الشاطئية ،السباحة ،القفز ،كرة املــاء ،ألعاب القوى ،كرة
القدم ،كرة القدم األمريكية ،فوت  ،7الكرة الطائرة ،الكرة الطائرة الشاطئية ،الجودو ،الجوجيتسو ،الكاراتيه ،التايكوندو،
فنون القتال املختلطة ،كابويرا ،كـراف ماغا ،املصارعة ،املالكمة التايالندية ،املالكمة ،الجمباز الفني ،الجمباز اإليقاعي،
التنس ،تنس الطاولة ،االسكواش ،القوس والسهم ،الرياضات اإللكترونية والكرة الطائرة.
يتضمن امل ـشــروع أيـ ً
ـضــا مـلـعــب كــرة سـلــة يـســع  5000مـتـفــرج ،ومـسـبـ ًـحــا يـســع  500مـتـفــرج،
			
ً
ومدرسة فاسكو دا جاما التي تسع  600طالب ،وفندقا يتضمن  100غرفة وموقف سيارات يستوعب  6875سيارة.
من بين مقاعد االسـتــاد البالغ عددها  :55000هناك  4500مقعد ضيافة فاخر ،و4000
			
مقعد في القاعات املطلة على امللعب ،و 500مقعد في األجنحة التنفيذية.
			
فاسكو.

ويعطينا بوبيولس تصميم السفينة الشراعية ،هدية أخرى من مشروع سوماموس لنادي
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فالنتائج التي تم التوصل اليها مبهرة:
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ً
وقد قدموا خياراستخدام الخشب بحيث يكون شفافا:

أو مادة رباعي فلورو اإليثيلين :ETFE

هنا منظرجانبي مللعبنا:

139

ً
ً
خياريشمل فندقا متكامل:

خيارأشرعة السقف:
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تأخذ األنفـاس من روعتهـا!
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 - 6.2النظام املتكامل لإلنفاق

علما ً
نظرا ألن كرة القدم ال يمكن اعتبارها ً
ً
دقيقا ،كما هو موضح في عدة مناسبات ،يمكن
			
ً
موازنة االستراتيجية الجيدة ،مع التنفيذ املثالي ،غالبا بالنتائج الرياضية السيئة ،تواجه األندية بشكل عام معضلة كبيرة
عند تحديد كيفية تخصيص ميزانية التشغيل الخاصة بــك عــادة مــا يــؤدي الضغط ملواصلة تخصيص املــزيــد واملــزيــد من
األمــوال لقسم كــرة الـقــدم املحترفة ،على حـســاب السماح ألنشطة الــدعــم املهمة األخــرى ذات الصلة (بـمــا فــي ذلــك اإلدارة
والتسويق وخدمة العمالء ،من بين أمور أخرى) بالتدهور ،إلى وضع يكون فيه ذلك ما لم يواصل النادي الفوز ،ولن يكون
ً
قادرا على الحفاظ على استدامته على املدى الطويل أو التعافي من أي أزمة غيرمتوقعة.
ناد آخرلكرة القدم في العالم ،يركزبشدة
			
لطاملا كان النظام املتكامل لنادي فاسكو ،مثل أي ٍ
على قسم كرة القدم املحترف (فقط) .في السنوات األخيرة ،وألسباب مختلفة ،خاصة املالية ،فاسكو ،بسبب سوء اإلدارة،
لــأســف لــم تتمكن مــن تشكيل فــريــق تناف�سي ملواجهة منافسيها بشكل فـعــال .بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،نـظـ ًـرا لـعــدم قدرتها على
الحفاظ على بنية تحتية داخلية متماسكة وفعالة ،يجد نادي فاسكو نفسه اليوم في وضع يستمد فيه أدائه العالمي ،من
تخطيط كرة القدم إلى أي نشاط آخر ،من احتياجات الحياة اليومية ،وال يمثل استراتيجية مناسبة والتخطيط.
مع ذلك ،فإن مشروع سوماموس ،على الرغم من فهم الحاجة إلى تحقيق تــوازن أفضل في
			
النفقات العامة للنادي ،يشاركنا االعتقاد بأن بناء فريق محترف شديد التنافسية من اليوم األول أمر أسا�سي لرفع الروح
املعنوية واستعادة الثقة بين جميع أصحاب املصلحة.
أخ ـي ـ ًـرا ،فــي خـطــة الـعـمــل وال ـن ـمــذجــة املــال ـيــة امل ـقــدمــة لـلـمـسـتـثـمــريــن ،بــاإلضــافــة إل ــى تــوقـعــات
			
اإليرادات ،تم تطويرتوقعات املصروفات العاملية ملشروع سوماموس بطريقة مفصلة للغاية ،مع األخذ في االعتباركل مركز
تكلفة محدد ( 28في املجموع ،بما في ذلك املراكزالجديدة) ومخطط حسابات محدد.
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 - 6.2.1كرة القدم (فريق املحترفين والشباب)
ً
ناد لكرة القدم،
			
عادة ما تكون كرة القدم االحترافية وفرق الشباب هي العمل الرئي�سي ألي ٍ
ً
فهي تجذب معظم االنتباه وتكون مسؤولة عن أكبرمصادرالدخل والنفقات .كما أوضحنا سابقا ،يحتاج مشروع سوماموس
ً
سريعا أن هناك نادي فاسكو جديد وذا مصداقية في السوق ،نادي فاسكو ليس فقط قادر على بناء فريق قادر
إلى إثبات
على املنافسة دوليا ،بل أيضا استراتيجية شاملة تتناول كل الجوانب سواء تطويرالالعبين إلى املبيعات ،واالستثمارفي البنية
التحتية واالبتكار.
مــن هــذا املـنـطـلــق ،تــم تـحــديــد مـيـزانـيــة كــرة الـقــدم ملـشــروع ســومــامــوس لـعــام ( 2021وال ــذي
			
يتضمن ً
أيضا تطوير الالعبين ووظائف الدعم) بما يتما�شى مع ميزانية منافسينا حتى ال يتخلف نادي فاسكو في قدرته على
جذب املواهب واالحتفاظ بها واملنافسة والفوز بالبطوالت.

 6.2.2قاعدة املشجعين
على الرغم من أنــه ال يـزال من الصعب في هــذه املرحلة من مشروع سوماموس اإلشــارة إلى
			
النفقات املباشرة املرتبطة باإلدارة املرضية لقاعدة الداعمين (واألطـراف ذات الصلة) ،فإننا نظهر التآزر القائم بين أقسام
التسويق واالتصاالت والتلفزيون واالبتكار ،فمن املؤكد أنه سيكون هناك تكامل مستمربينهما.
ألغ ـراض النمذجة املالية ،نـظـ ًـرا ألن إدارة االتـصــاالت تدير ً
حاليا برنامج الــوالء ،فقد اختار
			
مشروع سوماموس الحفاظ على نفس هيكل تخصيص التكلفة ملمارسة التنبؤ.
وعلى أي حال ،فهناك توقعات بإعادة تخصيص املوارد (التكاليف) التي تعمل اليوم على مكافأة الشركات املستعينة بمصادر
خارجية ،بحيث تكون العمليات الداخلية املتعلقة بالحاجة إلى خدمة عدد أكبر (أكثر ً
تطلبا) من األشخاص بشكل أفضل،
مما يوفرمستوى ً
ممتازا من الخدمة والحاجة إلى إنشاء وتنظيم وإدارة خدمات جديدة (تلفزيون فاسكو والتجارة االجتماعية
ومحل التسوق وبيت فاسكو وبانك فاسكو وغيرها) .بدون احتساب الهيكلة الالزمة (األمن ،األنظمة ،الهيكل ،الشفافية،
املتخصصون) ركزت على عملية توفيرحق التصويت الذي ينوي مشروع سوماموس منحه آلالف املؤيدين.
أيضا إلى إنشاء قسم لالبتكارليس فقط كحاضنة  /مسرع ،ولكن ً
تجدراإلشارة ً
أيضا لتجربة
			
وتقديم أحدث التقنيات إلى فاسكو للمناطق التشغيلية والرياضية للنادي.
بالنسبة ملشروع سوماموس فإن االبتكار يعني أكثر بكثير من مجرد كلمة طنانة .فاالبتكار في
			
صميم كل ما نقوم به .من تطبيق الذكاء االصطناعي على جميع الفرق الرياضية ،إلى التفاعل النشط مع أصحاب املصلحة
لدينا ،واملعدات الجديدة ،والتقنيات الجديدة ،والتجريب مع الشركات الناشئة ،من بين أمور أخرى .سيصبح فاسكو ً
قطبا
ً
ً
وفرصا للمجتمع).
لالبتكار (يوفرحلول للنادي
سيكون إنـشــاء وحــدة تشغيلية لتكون بمثابة حاضنة  /مـســرع ،وع ــودة ( CAPPRESمركز
			
ً
امتياز فاسكو لألداء الريا�ضي ،وإعادة التأهيل) ،وأنظمة اإلدارة الجديدة ،من بين أمور أخرى ،قسما من أنشطة فاسكو،
وستكون كذلك ال تقل أهمية عن أي وظيفة أخرى.
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ً
أخيرا وليس آخـ ًـرا ،لدينا تلفزيون فاسكو الــذي سيكون له مكانة مهمة جـ ًـدا في هذا الهيكل
			
التطلعي .ومــن هــذا املنظور فــإن تلفزيون فاسكو لن يكون مجرد قناة على  ،YouTubeولكنها قناة تلفزيونية تعمل بكامل
طاقتها ،مع محتوى خاص ذي صلة ،تتم إدارته وتوزيعه بشكل احترافي عبرقنوات متعددة.

 - 6.2.3النادي
العنصر الثالث في النظام املتكامل ملصاريف فاسكو هو النادي نفسه ،مع جميع الرياضات
			
التقليدية (التجديف وكــرة السلة وألعاب القوى وكــرة القدم الصاالت واملــاء وغيرها) والرياضات الجديدة مثل الرياضات
اإللكترونية والفنون القتالية املختلطة ( .)MMAكل هذه الرياضات ،باإلضافة إلى الحفاظ على تقاليد فاسكو حية ،تضيف
الكثير من القيمة إلى العالمة التجارية ،وتكون بمثابة محتوى وثيق الصلة بقناتنا التلفزيونية الخاصة ،واألهم من ذلك أنها
تساعد على رفع الثقة واملعنويات حول مجتمع فاسكو ،املساهمة في “البيع املتبادل” للعديد من العقارات املدرة للدخل،
وخاصة املرتبطة ببرنامج الوالء.
تم التحقق من خالل خطة العمل املوضوعة للمستثمرين الذين نتفاوض معهم ،أن امليزانية
			
ن ً
املــوضــوعــة لـهــذه الــريــاضــات قــد تــم تحديدها مــن أجــل تشكيل فــرق تنافسية للغاية ،لتكو بـطــا ،ألنـنــا انتصرنا فــي جميع
املسابقات التي فازفيها فاسكو املشاركة هي ً
أيضا ذات صلة كبيرة بمشروع من هذا النوع.
جــانــب آخــر وثـيــق الصلة بــاملــوضــوع والــذي يفخر بــه فاسكو هــو التعليم االبـتــدائــي والـثــانــوي.
			
ففاسكو هو نادي كرة القدم الوحيد في العالم الذي يديرمدرسته الخاصة بشكل كامل ،والتي يجب على جميع الرياضيين
الشباب األفضل حضور الدراسة فيها للتنافس من أجل النادي .يدرك مشروع سوماموس ً
تماما أهمية املدرسة وسيستمر
في االستثمارلتحسينها وتحديثها وتوسيعها لتشمل  600طالب.

أخـيـ ًـرا وليس آخـ ًـرا ،هناك جميع اإلدارات التشغيلية األخــرى (املــالـيــة والقانونية وغـيــرهــا) الــازمــة إلدارة أي
مؤسسة .يدرك مشروع سوماموس أن معظم هذه املجاالت لم تحظ باالهتمام الواجب في السنوات األخيرة،
ومنذ املراحل األولــى من تنفيذه ،ستتم مراجعة جميع اإلج ـراءات التشغيلية بدقة ،وسيتم تنفيذ عمليات
جديدة ،وسيتم إجراء استثمارات جديدة في التأهيل من العمل ،من بين أمور أخرى.
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 6.3إعادة هيكلة النظام املتكامل
			

توضح الصورة أدناه املجاالت الثالثة التي يجب أن يركزعليها تخصيص االستثمارات املستقبلية:

من صميم مشروع إعادة إحياء فاسكو هو القدرة على الحصول على املوارد للخروج من حالة التشغيل والبنية التحتية
الفوضوية التي تجد نفسها فيها ،للحصول على القدرة (رأس املال العامل) على تشكيل فرق رياضية تنافسية ،واالستثمار في منتجات
وخدمات جديدة لتوليد اإليرادات في املستقبل ،كسب ثقة الداعم ،وجعل عالمتك التجارية أكثرجاذبية ومعترف بها ً
ً
وأخيرا ،أعد
دوليا،
هيكلة ديونك (االنتقال من هيكل تمويل قصيراألجل إلى هيكل تمويل طويل األجل.

 6.3.1تقديراحتياجات رأس املال العامل
كما أوضحنا ً
سابقا ،من املهم ً
جدا منذ اليوم األول لتنفيذ مشروع سوماموس استعادة ثقة جميع
			
أصحاب املصلحة وأحد أهم املبادرات في هذا الصدد هو بناء فرق رياضية تنافسية ،وخاصة فريق كرة قدم كبير ( قادرة على املنافسة
على قدم املساواة مع منافسيها الرئيسيين في البرازيل).
لهذا السببً ،
نظرا للحاجة إلى رأس املال في أول عامين من التشغيل ( 2021و ،)2022ويرجع ذلك
			
ً
أساسا إلى املوارد الالزمة لتمويل رواتب فريق تناف�سي للغاية ،كما يتوقع مشروع سوماموس ،في نموذجه املالي املقدم إلى املستثمرون،
ً
اعتبارا من عام  ،2023لن تكون هناك حاجة إلى موارد جديدة لتغطية احتياجات
الحاجة إلى املوارد لتغطية هذه الحاجة اللحظية ،ألنه
رأس املال العامل).
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 6.3.2متطلبات االستثمارللحصول على العبين
على الــرغــم مــن أن القيمة االستثمارية للحصول على العبين املنصوص عليها فــي النمذجة
			
املالية التي تم تطويرها للممولين واملستثمرين في مشروع سوماموس تهدف في البداية إلى البحث عن العبين “غير مرتبطين
ً
بوكالء” (العبون بدون عقد“ ،أحرار من الوكالء”) بدال من ذلك من أجل الحصول على حقوق الالعبين من األندية األخرى،
يتوقع املـشــروع الحصول على مــوارد لدفع مكافآت االشـت ـراك لالعبين بــدون عقدً ،
جنبا إلــى جنب مع حزمة رواتــب مغرية،
سنجمع ً
ً
ً
وتنافسيا للقتال على املراكزاألولى في .2021
موهوبا
فريقا

 6.3.3مراكزالتدريب
يعتقد مـشــروع ســومــامــوس أنــه سـيـكــون مــن ال ـضــروري إنـهــاء مــا ال ي ـزال مـفـقـ ً
ـودا مــن حيث
			
األعمال الجارية وتحديث املرافق الحالية ملراكز التدريب لدينا .وبالتالي ،فإن خطة العمل املقدمة ملمولي املشروع تتضمن
املوارد الالزمة ليس فقط إلنهاء ما تم إنجازه بالفعل ،ولكن ً
أيضا لتجهيزمراكزالتعليم والتدريب لدينا بأحدث التقنيات.

 - 6.3.4قوارب التجديف
يمكن أن يـعــزى وجــود فــاسـكــو ،مــن بين أسـبــاب أخ ــرى ،إلــى هــذه الــريــاضــة (الـتـجــديــف) .إن
			
اسـتـعــادة تقاليد الـنــادي تعني احـت ـرام تــاريــخ فاسكو قبل كــل �ش ــيء .إن االسـتـثـمــار فــي ال ـقــوارب الـجــديــدةً ،
جنبا إلــى جنب مع
مجموعة جيدة من الرياضيين ،سيجعل بالتأكيد داعمي فاسكو فخورين مرة أخرى وهذا بحاجة إلى موارد موجودة ً
أيضا في
خطة العمل.

 6.3.5إعادة الهيكلة اﻹدارية
يتفهم مشروع سوماموس الحاجة لهذا األمر ،ويوفر ً
أيضا موارد لذلك في خطة
			
أعماله ،تحتاج فاسكو إلى االستثمار في موظفين جدد وفي الحوكمة املقترحة .كما نؤمن بالحاجة إلى تدريب
وتأهيل موظفينا الحاليين بشكل أفضل ،مما يجعلهم قاد ين ومؤهلين للعمل ً
وفقا لوجهات نظر الجودة
ر
الجديدة املطلوبة.
 6.3.8االستثمارفي املشاريع الجديدة
كما أوضحنا ً
سابقا ،فإن أحد أهم مصادرالدخل ملشروع سوماموس مستمد من
			
الزيادة املستمرة في قاعدة الداعمين لدينا ،وبالتالي من الحصول على قيمتها املالية .ومع ذلك ،لهذا ال يجب
أن نقدم مستوى خدمة ال مثيل له فحسب ،بل يجب أن نستثمر ً
أيضا في املنتجات والخدمات التي تضيف
قيمة وينظرإليها املجتمع بشكل عام على أنها ذات صلة ومهمة.
يتم توفير الحاجة إلى املوارد التي تهدف إلى تنفيذ جميع هذه املبادرات (السوق،
			
الحاضنة  /املـســرع ،تلفزيون فــاسـكــو ،الـتـجــارة االجتماعية ،بيت فــاسـكــو ،فينتيك /مصرفنا الـخــاص ،بما
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فــي ذلــك اقتناء األجـهــزة والبرمجيات والـخــدمــات االستشارية ،مــن بين أمــور أخــرى ،فــي خطة األعـمــال ،حيث
تتطلب هذه املبادرات استثما ًرا ً
أوليا ً
كبيرا لتطويرمنتجات وخدمات عالية الجودة ،ال سيما في إنشاء عملية
تلفزيونية متميزة ً
حقا.
وعلى هذا النحو ،سيتم دمج جميع هذه املنتجات والخدمات في نظام مجتمعي
			
نظام متكامل ومغلق ،وكلما “نقدم” التميزفي الجودة ،زادت فرصة تطويردائرة حميدة من املشاركة والرضا
وتحقيق الدخل.
 - 6.3.7حيازات النادي
أصبح الوجود املادي في الخارج ،في شكل مدارس كرة القدم (األكاديميات) ،أو
			
االستحواذ على أندية أو أشكال أخرى مختلفة ،سمة متكررة بشكل متزايد بين قوى كرة القدم األوروبية.
تعمل األندية الكبرى مثل برشلونة ،باريس سان جيرمان ،مانشسترسيتي ،من بين آخرين ،ألسباب استراتيجية
مختلفة ،على زيادة استثماراتها في األسواق الدولية ،ال سيما في الواليات املتحدة األمريكية والصين وأمريكا
الجنوبية.
بالنسبة لناد في مكانة فاسكو ،فــإن االستثمار في الخارج له معنى كبير لألسباب
			
التالية ،من بين أمور أخرى:
أ) عوملة العالمة التجارية
ب) تتما�شى ً
تماما مع أهداف سوماموس،
ناد في البرازيل يقوم بذلك كقسم من عملية استراتيجية)،
ج) االبتكار (أول ٍ
د) تطويرمنتجات وخدمات جديدة (خط أعمال جديد)،
هـ) مصدراإليرادات (التحكم في قناة التوزيع الخاصة بها لبيع الالعبين في السوق األوروبية)،
و) أداة لجذب املواهب الجديدة في البرازيل (فرصة “االحتراف” في الخارج،
ز) الــوصــول املباشر ،ألسباب مختلفة ،من النقد إلــى تعزيز العالمة التجارية وتقدير الــذات لدى
املؤيدين ،إلى بعض أكبراألسواق في العالم (الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا)،
وهكذا ،يتوقع مشروع سوماموس ً
أيضا في خطة عمله جمع األموال لالستثمار في
			
األصول (أندية وأكاديميات كرة القدم) في الخارج.
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 - 6.3.8التجديدات  /الترقيات (املرافق الحالية)
			
أماكن مميزة في ريو دي جانيرو.

باإلضافة إلى االستاد ومراكزالتدريب الخاصة بها ،تمتلك فاسكو منشأتين أخريين تقعان في

األولــى فــي الجــوا رودريـجــو دي فريتاس ،واحــدة مــن أجمل املناظر الطبيعية فــي مدينة ريــو دي
			
جانيرو ،والتي تضم مقر نادي فاسكو البحري .باإلضافة إلى تأجيرها للحفالت واالحتفاالت ،يستخدمها نادي فاسكو أيضاً
لعقد بعض االجتماعات الداخلية املهمة مثل اجتماعات الجمعية العمومية.
			
دومونت.

املــرفــق اآلخــر هــو مقر ـكـاالبــوكــو ،فــي وســط املــديـنــة ،بـجــوار املـطــار املحلي املـهــم ،مـطــار سانتوس

			
العمل الخاصة التي يتضمنها.

يسعى مشروع سوماموس لتنشيط كال املقرين باستخدام املــوارد املنصوص عليها في خطة

 6.3.9إعادة هيكلة الديون
تعتبر مديونيات النادي من أهم القضايا التي تؤثر على قدرة فاسكو على العمل واملنافسة،
			
ً
فـضــا عــن صــورتـهــا ومصداقيتها .كما يتضح مــن الـجــدول أدنــاه (بــالــدوالر األمــريـكــي) ،ـكـان الـنــادي يـمــول احتياجات التدفق
النقدي من خــال الديون املصرفية ،والسلف النقدية ،وعــدم دفــع ضرائب الوالية والضرائب الفيدرالية ،وكذلك حجب
ضرائب املوظفين (ارتكاب جرائم في بعض هذه القضايا والسماح بنقلها إلى الدائرة القضائية لتأجيلها):
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نـظـ ًـرا ألن هــذه قضية مهمة جـ ًـدا بالنسبة ل ـ فاسكو ،وعـلــى الــرغــم مــن الـصـعــوبــات املرتبطة
			
بالتنبؤ بأرصدة (الديون) في نهاية عام  ،2020لم يضع مشروع سوماموس الحاجة امللحة للموارد لهذا الغرض فقط في خطة
عمله ،ولكن استشار ً
أيضا اثنين من أهم املهنيين في البرازيل فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون ،ومن تحليل أولــي قائم على
امليزانية العمومية ،من املفهوم أنه مع تحول ما يقرب من  60مليون دوالر أمريكي إلى سداد الديون ،يمكن أن تخرج فاسكو
بشكل فعال من أزمة التدفق النقدي الحالية وإدارة االحتياجات املستقبلية من خالل التدفق النقدي من العمليات.
 6.4بيت فاسكو
بيت فاسكو هو مشروع يعكس تجربة بيت بينيفيكا في البرتغال .في لقاء مع مديرالتسويق في
			
بنفيكا في بداية العام ،أتيحت لنا الفرصة للتعرف على هذا املشروع الرائع بعمق ،باإلضافة إلى مبادرات تسويقية أخرى مثيرة
لالهتمام للنادي البرتغالي.
يــوجــد حــالـ ًـيــا  247بـيــت بـيـنـيـفـيـكــا فــي الـبــرتـغــال ودول أخـ ــرى ،وال ـتــي ال تـعـمــل فـقــط كـمـصــدر
			
ً
ً
لــإيـرادات ،ولكن أيضا كمشروع كبير للعالمة التجارية ،حيث تنقل صــورة النادي إلى أكثر املواقع تنوعا في البرتغال وحول
العالم  .يربح بيت بينيفيكا النادي أكثر من  200مليون ريال برازيلي ً
سنويا ،وهو ما يتجاوز متوسط اإليرادات اإلجمالية التي
حققتها فاسكو في آخر ً 15
عاما.
يعتزم مـشــروع سوماموس جعل مـشــروع بيت فاسكو فــي مكانة متفوقة على مـشــروع بيت
			
ً
بينيفيكا .يكمن الطموح في أن نوفرملؤيدي فاسكو مكانا يمنحهم خبرات رائعة ،وليس مجرد متجر ،خاصة ملن هم خارج ريو
دي جانيرو ،والذين ُيطلق عليهم أنصارخارج ريو.
ستعمل بيت فاسكو ً
أيضا كمكاتب تجارية خارج ريو دي جانيرو ،وتغتنم الفرص (الالعبون،
			
والرعاية ،واملشاريع وغيرها) لنادي فاسكو وتزيد من تسييل املشاركين في املشروع.
كما ذكرنا ً
سابقا ،في بيت فاسكو ،سيتمكن مشجعو فاسكو من التجمع ملشاهدة األلعاب،
			
ومقابلة األصــدقــاء لتناول الجعة ،واستئجار مساحة لــأحــداث ،وحـضــور املـحــاضـرات والفعاليات الثقافية ،واملـشــاركــة في
التوقيعات مع التمائم ،والتقاط الصور املخصصة مع العبين من الحاضر واملا�ضي ،صور تشير إلى إنجازات امللعب والنادي
وأكثرمن ذلك بكثير.
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شمل مشروع سوماموس اقتراح دليل هوية لـبيت فاسكو من خالل تعيين استوديو ام بي
			
ايه للهندسة املعمارية لتطوير هذا الدليل .حيث يحدد الدليل املشار إليه إرشــادات مرئية للمتجر لتوضيح الفكرة .يهدف
مشروع املتجر إلــى توحيد الهوية املرئية للعالمة التجارية ،بما في ذلــك العناصر التي يجب تكرارها في املتاجر  /االمتيازات
أيضا ً
عرضا ألصحاب االمتياز املستقبليين ،سيكون ً
املستقبلية .باإلضافة إلى كونه ً
مكانا يمكن لعامة الناس ،باإلضافة إلى
شراء املنتجات ،تجربة الشعور بأنهم جزء من فاسكو.
تم اختياراملواد مع مراعاة ألوان فاسكو ً
وأيضا تلك التي تشيرإلى األصل البرتغالي.

قائمة وصفية للمواد التي يلزم استخدامها لكل متر
مربع
 املــدخــل عبر الـبــار  -بــاب زجــاجــي مقوى بــإطــار أسمنتي محترقلوضع الشعار،
 املدخل عبر املتجر  -زجاجي مقوى ومدخل واحــد على األقليشبه العتلة،
 األرضية  -بالستيك بي في �سي أسود مع تفاصيل جمالية منالحجرالبرتغالي ،في املتجرمع سجاد من العشب الصناعي،
 الـجــدران  -جــدران مطلية تحاكي األسمنت املـحــروق الناعمكالحرير،
 األلواح  -خشب بطالء أسود غيرالمع، السقف  -طالء بالستيكي بي في ايه أسود اللون، السماعات وشاشات العرض  -هيكل معدني أسود مع أرففخشبية من خشب فريجو،
 امل ــدرج ــات -هـيـكــل مـعــدنــي أس ــود مــع درجـ ــات وم ـقــاعــد بـلــونفريجو،
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 ال ـبــار  -جـســم مــن الـحـجــر الـبــرتـغــالــي ،وس ـطــح مــن الـجـرانـيــتاألسود الخالص،
 مقعد لوجا -جسم سيراميك أبيض  10 × 10سم مع وضعشعارفاسكو ،فوق الجرانيت األسود الخالص،
 طاوالت بيسترو  -هيكل معدني أسود وفسيفساء من الحجرالبرتغالي في األعلى .طاوالت غرفة املناسبات
 هيكل معدني أسود وأعلى فسيفساء من الحجرالبرتغالي علىطاوالت مستديرة وسطح من الجرانيت األسود املطلق املربع،
 الزخرفة على جدران املتجر  -ملصق مع صورة العبي الفريقوأعالم فاسكو والجوائز،
 الــدي ـكــور فــي غــرفــة ال ـفــاع ـل ـيــات -خ ـزانــة كـتــب بـهــا نـســخ طبقاألصل من الجوائز ،وجدران بها صور تشيرإلى تاريخ فاسكو.

الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ــي يـ ـ ـج ـ ــب أن ت ـ ـ ـك ـ ـ ــون م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة
دائـ ـ ـ ًـمـ ـ ــا ف ـ ــي م ـ ـنـ ــاطـ ــق أك ـ ـب ـ ــر م ـ ــن  180مـ ـ ـت ـ ـ ًـرا م ــرب ـ ًـع ــا
تــم تـقـسـيــم امل ـســاحــة إل ــى ثــاثــة م ـنــاطــق :مـتـجــر ،وبـ ــار ،وقــاعــة
مناسبات ،والتي يمكن أن تتواصل أو ال ،ولكن يجب أن تكون
قــاعــة األحـ ــداث ق ــادرة عـلــى عـزلـهــا بــأبــواب مـنـزلـقــة مــن مناطق
أخرى وسيكون مدخلها ً
دائما من خالل البار.
املتجر
 كبائن تغييرمالبس تحاكي غرفة خلع املالبس لكرة القدم، شرفة مع تلفزيون في الخلف لعرض ألعاب فاسكو الحية ،أوفي حالة عدم وجودها ،اإلعادات وأفضل اللحظات،
 عرض البضائع في شكل مدرج، ملصق بالحجم الحقيقي لالعب بالزي الرسمي،املرمى  -مرمى أمام املشجع أثناء تجربة ارتداء حذاء كرة قدم أو
لعبة طفل أو مرمى افترا�ضي،
 -الدخول عن طريق بوابات دوارة.
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البار
مكتب الخدمة، مساحة حديقة داخلية، طاوالت بيسترو، تلفزيون خلف الكاونتر يعرض مباريات فاسكو الحية ،أو فيحالة عدم وجودها ،أعادتها وأفضل لحظاتها.
ساحة الفاعليات
 املسرح، جداركامل عليه لوحة تلفزيون، مساحة املدرج، -مساحة الردهة،

 الطاوالت واملقاعد جدران لعرض الجوائزوامللصقات والتذكارات، حائط به شبكة رعاية أو بخلفية غرفة الصحافة في فاسكوللمشجعين اللتقاط صور سيلفي،

ال ـع ـنــاصــر ال ـتــي ي ـجــب أن ت ـكــون م ــوج ــودة دائ ـ ًـم ــا فــي
مترا ً
املناطق الواقعة بين  50إلى ً 180
مربعا
املتجر
 كبائن التغيير، شرفة مع تلفزيون في الخلف لعرض ألعاب فاسكو الحية،أو في حالة عدم وجودها ،اإلعادات وأفضل اللحظات،
 -عرض البضائع في شكل مدرج،
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 ملصق بالحجم الحقيقي لالعب بالزي الرسمي،املرمى  -مرمى أمام املشجع أثناء تجربة ارتداء حذاء كرة قدم أو
لعبة طفل أو مرمى افترا�ضي،
حانة
مكتب الخدمة، مساحة حديقة داخلية، طاوالت بيسترو، تلفزيون خلف الكاونتر يعرض مباريات فاسكو الحية ،أو فيحالة عدم وجودها ،أعادتها وأفضل لحظاتها.

ال ـع ـنــاصــر ال ـتــي ي ـجــب أن ت ـكــون م ــوج ــودة دائ ـ ًـم ــا فــي
مترا ً
املناطق التي تصل مساحتها إلى ً 50
مربعا
 عرض البضائع على شكل مدرج، ملصق بالحجم الحقيقي لالعب بالزي الرسمي، مساحة مع مقاعد وتلفاز  -في حالة استحالة وجود باروطاولةتــابــوت بسبب الـلـقـطــات ،يـجــب خـلــط ع ــداد  /قـضـيــب ،حيث
يـجــب أن يـكــون هـنــاك مـســاحــة لـلـصـنــدوق والـتـعـبـئــة ومساحة
للمقاعد ومكان لتذوق مشروب،
 التلفزيون  -يجب أن يكون هناك ًدائما ،على األقل ،تلفزيون
خلف الباريعرض مباريات فاسكو املباشرة ،أو عندما ال يكون
هناك مباريات مباشرة ،فيمكن عرض إعادة املباريات وأفضل
اللقطات،
املرمى  -مرمى أمام املشجع أثناء تجربة ارتداء حذاء كرة قدم أو
لعبة طفل أو مرمى افترا�ضي،
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الرسم الهند�سي

مناظرداخلية كمرجع
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صور توضح التصورات التصميمية:
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 6.5مشروع سوماموس لتحديث املقرات البحرية
إن مقراتنا البحرية بحاجة ماسة للتجديد املكثف من أجل استغالل املساحة املوجودة في
			
واحدة من أكثراألحياء قيمة في املنطقة الجنوبية من ريو دي جانيرو .ولتطويراملشروع قام مشروع سوماموس بتعيين شركة
ً
 ،RAF architectureوطلبت عقد اجتماعات ،فضال عن تحسين املناطق املخصصة ملمار�سي رياضة التجديف وإنشاء قاعات
ملرافقيهم.

ولذلك ،تمت املطالبة بتوسيع مساحة النادي وقد وافقت البلدية على ذلك ،ألنه
			
بالرغم من أن املبنى مدرج ،فإن تصميمه يتيح إجراء تغييرات في البنية الهيكلية له.
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توجد الواجهة والباحة على سطح املبنى حتى يتمكن التابعون من مشاهدة املباريات ً
معا:

158

 – 6.6مشروع سوماموس لتجديد املقرالواقع على ضفاف نهركالبوسو ()CALABOUÇO
يقترح مشروع سوماموس تغيير حجم املقرات الواقعة على ضفاف نهر كالبوسو ،وتحويلها
			
إلى مارينا وتقديم املزيد للتابعين لنا من خالل هذا املبنى ذي األربع طوابق.
لـهــ�ذا الـغــ�رض قـ�ام مـشــ�رو ع ســومــامــوس بتعيين شــركــة �SQUALO MARINAS E ECOLO
			
 ،GIAوهي شركة معمارية متخصصة في املشروعات القائمة في مدن مطلة على البحر ذات خبرة واسعة في الشؤون املتعلقة
بــاسـتـخـراج الـتـصــريـحــات الــازمــة لـهــذا الـنــوع مــن املــؤسـســات ،بـمــا فــي ذلــك الـتـصــريـحــات ذات الـصـلــة باملحافظة عـلــى البيئة
والحفاظ على املوروث الثقافي والتاريخي.
عملت شركة  SQUALO MARINAS & ECOLOGIAفي مجال التصميم املعماري
			
في الواقعِ ،
ً
للمدن الساحلية على مدى  34عــام ،منذ  ،1986ونجحت بالفعل في تنفيذ أكثر من  110مشروعا و 30000مساحة ركن
السيارات في املناطق الساحلية.

الصورة التالية توضح الخبرة الهائلة التي تتمتع بها شركة

		
وأنجرا دوس ريس:

بعض من املشروعات التي أنجزتها الشركة في مارينا دا جلوريا ،وريودي جانيرو ،ومارينا دوس بيراتاس،
ٍ

املصدر :املجموعة الخاصة باملؤلف
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تم تشييد العديد من املشروعات األخرى على مستوى البرازيل وخارجها ،في دول مثل املكسيك
			
وبيرو والواليات املتحدة األمريكية ،ظهر فيها األسلوب متعدد االتجاهات املتبع إلبداع تصميمات تتألق بتصميماتها املبتكرة
والتوازن الهائل بين الحس البيئي والخدمات فائقة املستوى والتكيف املثالي مع متطلبات السوق.
الشكل الوارد فيما يلي يوضح موقع مقراتنا:

		

تم إعداد التصميم األسا�سي ليشمل ما يلي:

مترا ً
ً
طبيعيا ونافورة ،على مساحة إجمالية قدرها ً 120.00
ً
•مدخل يضم ً
مربعا.
ومنظرا
ممرا لحركة املشاة،
مترا ً
•بوابة دخول ملحقة بمنطقة مراقبة املدخل على مساحة إجمالية قدرها ً 24.15
مربعا.
مترا ً
•تشغل اإلدارة الطابق الثاني ،املمتد على مساحة إجمالية قدرها ً 136.26
مربعا،
مترا ً
•مطعم  ،CASA VASCOيوجد بالطابق الثاني ،على مساحة إجمالية قدرها ً 197.84
مربعا،
مترا ً
•منطقة معيشية مرفقة بمنطقة لحفالت الشواء ،وملعب ومقهى ،على مساحة إجمالية قدرها ً 338.98
مربعا،
مترا ً
•مطعم بالطابق الثاني ،مطل على إنسيادا دا جلوريا ممتد على مساحة إجمالية قدرها ً 337.40
مربعا،
•جراج للقوارب بالطابق الثالث ،يتسع إلجمالي ً 71
قاربا يصل طولها إلى ً 36
قدما  172 +لوح تزلج ،على مساحة إجمالية
مترا ً
قدرها ً 5,204.78
مربعا،
مترا ً
•ورشة عمل بحرية بسقف مزدوج االرتفاع بالطابق األول ،على مساحة إجمالية ً 137.60
مربعا،
مترا ً
•قاعتا األحداث واملناسبات األولى والثانية بالطابق الثالث على مساحة إجمالية قدرها ً 271.90
مربعا،
مترا ً
•دورات مياه للرجال والنساء وغرف لتبديل املالبس بالطابق الرابع على مساحة إجمالية قدرها ً 200.00
مربعا،
مترا ً
•صالة ألعاب رياضية بالطابق الثاني ،على مساحة إجمالية قدرها ً 103.66
مربعا،
مترا ً
•غرفة ألعاب بالطابق األول ،على مساحة إجمالية قدرها ً 103.20
مربعا،
مترا ً
•مكتب اإلدارة بالطابق الثاني ،على مساحة إجمالية قدرها ً 136.26
مربعا،
•حديقة رياضية تضم ستة مالعب كرة قدم متجاورة وصالة للكرة الطائرة وملعب لكرة الشاطئ بالطابق الرابع ،على
مترا ً
مساحة إجمالية قدرها ً 1,036.72
مربعا،
•حديقة مائية مزودة بسفن ،وحمامات سباحة للكبار واألطفال بالطابق الرابع ،على مساحة إجمالية قدرها 588.53
مترا ً
ً
مربعا،
مترا ً
•مطعم/مقهى يضم منطقة مفتوحة بالطابق الرابع ،على مساحة إجمالية قدرها ً 224.45
مربعا،
مترا ً
•مناطق تنزه أفقية ورأسية ،على مساحة إجمالية قدرها ً 834.85
مربعا،

160

مترا ً
•محور الخدمات بالطابق الرابع ،على مساحة إجمالية قدرها ً 8.40
مربعا،
ً
•ميناء مزود بمنطقة مجهزة لركن القوارب باملاء تتسع ألحد عشر ً
قاربا بطول  36إلى ً 50
قدم طوال  3 +مساحات لحركة
مترا ً
النقل  +منطقتي خدمة ،على مساحة إجمالية قدره ً 1,152.92
مربعا،
ومن املتوقع أن تحقق منطقة التخزين البحرية ً
ً
سنويا يبلغ حوالي  850000.00ريال
عائدا
			
ليوم واحد ،و172
برازيلي من خالل تأجير مساحات التخزين الجاف وعددها  71منطقة للسفن الخاصة بالنزهات املمتدة ٍ
نـ ً
ـوعــا مــن امل ـراكــب .موتوسيكالت الجيت سكي و 12مساحة مــائـيــة .سيتم تــوزيــع مـســاحــات التخزين الـجــاف لـلـقــوارب على
مستوى ثالث طوابق باملبنى.

الطابق األر�ضي:

الطابق الثاني:
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الطابق الثالث:

والطابق العلوي:
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يوضح الرسم املنظوري الوارد أدناه فخامة مقراتنا املطلة على نهرالكالبوسو:

من الجديربالذكر ً
أيضا أن هذا يعد مشروع يهدف إلى تميزوشهرة العالمة التجارية ،بمعنى أن
			
ً
ً
هذا املشروع سيلعب دورا كبيرا في تعزيز العالمة التجارية ،وذلك بفضل موقعها املتميز بالقرب من مطار سانتوس دومونت.
ذهابا ً
يتوافد املئات من املدراء التنفيذيين أصحاب مناصب استراتيجية رائدة بالشركات ً
وإيابا على ريودي جانيرو باستخدام
خدمات النقل الجوي وسيتمكنون من رؤية هذا الكيان الذي يجذب األنظار ،ويخلد في الذاكرة ليذكرهم بـنادي فاسكو.

 - 6.7مشروع سوماموس لالرتقاء بالعالمة التجارية لنادي فاسكو إلى العاملية
يـهــدف مـشــروع ســومــامــوس إلــى االرت ـقــاء بـنــادي ليصبح نــادي فاسكو الـعــالـمــي .ولــذا يهدف
			
ً
املشروع إلى االنطالق على مستوى أوروبــا ،وخاصة في لندن ولشبونة ،سيكون  ،VASCO INTERNATIONALبمثابة املقر
التمثيلي لفتح السبيل أمام املزيد من األعمال التجارية والفرص الجديدة وزيادة األصول.
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 - 6.8مشروع سوماموس لجذب األندية العاملية

كما ذكــرنــا ســابـ ًـقــا ،وألسـبــاب متنوعة (ألغ ـراض استراتيجية ومــالـيــة) ،مــن الجيد أن يحصل
			
فاسكو على لقب النادي الثاني أو الثالث في الدوري البرتغالي والنادي الثاني في الدوري األمريكي.

 - 6.8.1نادي في البرتغال (لدوافع استثمارية):
 انـخـفــاض القيمة االسـتـثـمــاريــة (تكلفة الـشـراء ورأس املــال ال ــازم توظيفه لـلــدعــايــة لحين			
وصول النادي إلى املرتبة األولى في الدوري)
			

 -االعتماد على الذات للبقاء في املرتبة األولى بالدوري،

			

 -إمكانية الحصول على جوازسفرأوروبي لالعبين البرازيليين (زيادة قيمتهم السوقية)،

			

 -إمكانية مشاركة الالعبين البرازيليين ونزولهم إلى امللعب بحرية،

			
أوروبا والعالم كله،

 -نافذة عــرض ذات صلة (لالعبين والعالمة التجارية لنادي فاسكو) للتقديم على مستوى

			

 -الوصول املبكرإلى واحدة من أفضل مدارس التدريب على مستوى العالم،

			

 -توفرالسيولة الفائقة واإلمكانيات ضمن استراتيجية استخراج عارضة،

			

 -القضاء على الحواجزاللغوية،

 - 6.8.2نادي ريا�ضي في الواليات املتحدة األمريكية (الدوافع االستثمارية):
			

 -أكبرسوق اقتصادي على مستوى العالم (الوصول املباشرألكبرالشركات بالعالم)،
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تزال في مراحلها األولى للتطور)،
			
			
			
			

ً
ً
انتشارا وممارسة بين األطفال وال
 -نمو فائق في مجال كرة القدم (إنها بالفعل الرياضة األكثر

 كأس العالم ،2026ً
 جميع العالمات التجارية الكبرى بمجال كرة القدم تجعل لنفسها مكانا هناك، نماذج استثمارآمن وموثوق ومستدام ًذاتيا،
-توفرالسيولةالفائقةواإلمكانياتالفائقةفيحالةتطبيقاستراتيجيةاستخراجعارضة،

 – 6.9مشروع V-TECH
 V TECHهــي صيغة مختصرة الســم ( VASCO TECHNOLOGY PROJECTمـشــروع نــادي
			
ً
واضعا في االعتباروتيرة التغيراملستمرالتي
فاسكو التكنولوجي) ،والذي يهدف إلى غزو نادي فاسكو لعالم االقتصاد الرقمي،
ً
يسير بها العالم والتي تؤثر ً
سريعا على النظام االقتصادي الريا�ضي ،خاصة على صعيد األندية الرياضية ،من ناحية إدارتها
وإعدادها للرياضيين وتفاعلها مع املشجعين ،والذي يمتد ملا بعد مدة مباريات كرة القدم.
يهدف مشروع  V TECHإلى اإلجابة عن “السؤال/املعضلة” املتعلقة بالطريقة املثلى الستغالل
			
التقنيات الحديثة من أجل تحويل نادي فاسكو إلى نادي ريا�ضي تناف�سي وجذاب في الوقت الحالي؟
لدينا عبارة تجسد هذه اللحظة وهي“ :في مثل هذا العالم دائم التغير ،تعد املخاطرة األكبرهي
			
الوقوف ً
ثابتا وعدم مواكبة روح التغير”.
ول ــذا يـقـتــرح مـشــروع  V TECHات ـصــال ن ــادي فــاسـكــو بـعــالــم الـنـظــام املـتـكــامــل الـتـكـنــولــوجــي،
			
واستخدام املعارف واالبتكارات وإنتاجها الجديد ،وتطوير الذكاء االصطناعي واألدوات الخاصة بوسائل التواصل االجتماعي
واإلكسسوارات واملالبس ومالعب كرة القدم وتعزيزروح الحماسة لدى املشجعين واستثمارات الرعاة والرياضة اإللكترونية
وغيرها.

املصدر :مجهول

سيكون هذا املشروع بمثابة مساحة تواصل من أجل املعرفة واالبتكاروالتوزيع .كما ستنقسم إلى:
تعليم V TECH

ابتكارات V TECH
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في قسم ابتكارات  V TECHسوف نتابع أحدث وأفضل التقنيات املتعلقة باأللعاب الرياضية
			
وإدارة األندية ،وبناء تحالفات استراتيجية وتطوير تقنيات جديدة لتحويل نادي فاسكو إلى أحد األندية التنافسية الجذابة
في عالم الرياضة.
			

سوف تركزهذه السياسة على ما يلي:

 )aالجاذبية  -جذب اهتمام أبرز الالعبين واملستثمرين واملمولين والداعمين الجدد،
 )bاالستدامة  -ضمان االكتفاء الذاتي ملشروع ،V Tech
 )cالشركات التجارية الجديدة  -تطويرشركات تجارية جديدة ومبتدئة مرتكزة على التطويرالتكنولوجي/ارتقاء النادي.
			

فيما يلي نبذة حول املبادرات األساسية:

 )1إنشاء تحالفات استراتيجية مع مراكز اإلبــداع والتكنولوجيا ،وتطوير أندية للمبتدئين والجهات املسارعة نحو التطور
والحاضنين للمواهب الجديدة والشركات ،على مستوى العالم ،لتبادل املعارف والتقنيات،
 )2املشاركة في املعارض واألحداث ذات الصلة باملجال،
 )3تشجيع إقامة هاكاثون ثانوي لتشجيع التواصل بين املشجعين واملعاونين،
 )4إنشاء شبكة عالقات والتفاعل مع املسؤولين التنفيذيين واألندية وصاالت األلعاب الرياضية ،واملشجعين واملستثمرين،
ً
تيسيرا للمشاركة املباشرة في حل املشكالت وطرح أفكارجديدة.
 )5إنشاء مجموعة توجيه متعددة التخصصات لتوجيه املبتدئين الجدد ومساعدتهم على التطور،
 )6فتح آفــاق تعاون ملشاركة وابتكار أفكار جديدة من رواد األعـمــال الراعين ملبتدئين في مجال الرياضة ،حتى يتمكنوا من
إخراج مشروعهم للنور إلى جانب مشروع فاسكو ،والحصول على التوجيه ومصادقة الوسائل الخاصة بهم ونموذج األعمال
املستخدم في النادي ،والظهور
بصورة مشرفة أمام املستثمرين املحتملين.
ٍ
 )7مشاركة شركات التكنولوجيا لتوفيرأدوات لتطويرأعمال تجارية جديدة مثل :شركات  IBMو Oracleو Ciscoو Googleو
 Microsoftو SAPوغيرها.
 )8إنشاء وتطويرمبتدئين ،إلنشاء شركات أعمال تجارية جديدة وتحقيق إيرادات.
 )9تطويربرامج لدعم املبتدئين وتعزيزسرعة تحقيق النجاح.
 )10مشاركة الشركات الدولية والعاملية الناشئة ،لكسب إيرادات جديدة.
 )11إنـشــاء مجموعة مــن املستثمرين الداخليين ( ،)Vasco Angelلــدعــم تطوير املـشــروعــات الـتــي يقدمها الــداعـمــون و/أو
املوظفون ،لتحقيق إيرادات جديدة.
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 )12عقد اجتماعات نصف سنوية (“طرح” الشركات الناشئة) من أجل برنامج تسريع النجاح لنادي فاسكو.
 )13تطوير محتوى لعرضه على قناة  VASCO TVيستهدف التقنيات الجديدة في عالم الرياضة التي اختبرتها وتبناها نادي
فاسكو ،تلك القناة التي ستعمل ً
أيضا على إطالع الداعمين واملعاونين لنا بكل ما هو جديد،
ً
فضال عن تحقيق إيرادات جديدة من اإلعالنات.
كناد تناف�سي ،فائزبالبطوالت ،ومحط جذب الرياضيين والعبي القوى،
 )14البحث عن حلول تقنية للمحافظة على فاسكو ٍ
والرعاة ،وزيادة عدد املشجعين للنادي في جميع أنحاء العالم.
ومــن َثــم سيكون مشروع  V TECHقـ ً
ـادرا على توجيه املديرين والفريق الفني بنادي فاسكو
			
وإبقائهم على اطالع بأحدث التقنيات املختلفة في عالم الرياضة.
سيتيح ذلك تحسين مستوى التنافسية لديناً ،
نظرا لقدرتنا على تطبيق التقنيات الجديدة
			
لتحويل نادي فاسكو إلى نادي ذي تنافسية متزايدة في السوق العالمي.
في قسم  V TECHالتعليمي ،سوف نتعاون مع شركة  COLÉGIO VASCO DA GAMAلتطوير
			
الشق التعليمي من مشروع  ،V TECHللعمل كعامل حفاز للتعليم وريــادة األعمال ،وتقديم خبرات تفاعلية وتحويلية
هذا ِ
لطالبنا وموظفينا ومشجعينا وللمجتمع بأكمله ،والحث على الريادة ورفع مستوى االحترافية.
			

تتمثل االستراتيجات فيما يلي:

 )1اإلنتاج املعرفة ونشرها وإضفاء طابع مجتمعي عليها،
 )2تدريب الطالب واملعاونين واملشجعين،
 )3الحث على تطويرحلول تقنية جديدة من أجل فاسكو،
 )4الحث على مشاركة املعرفة مع الكيانات الدولية والعاملية،
 )5تعزيزريادة األعمال وثقافات الريادة،
 )6املساهمة في التنمية الثقافية واالجتماعية باملجتمع،
			

املبادرات األساسية هي:

 )1إعداد دورات تدريبية مرتكزة على ريادة األعمال وتكنولوجيا املعلومات ،للحث على حل املشكالت باستخدام التكنولوجيا،
 )2التعاون مع الكيانات الخاصة والبرامج الحكومية لتدريب الكوادرالشابة في املجتمع،
 )3إقامة ورش عمل ومحاضرات مخصصة لطالبنا وأعواننا ومشجعينا،
 )4التعاون مع املؤسسات التعليمية الدولية والعاملية لتبادل املعارف وتطويرأحداث ودورات تدريبية مشتركة،
ُّ
 )5إحضارالشركات املعاونة لنا لتقديم دورات تدريبية لتعلم التقنيات للمجتمع املحيط بالنادي،
ً
ً
ابتداء من مرحلة القبول وصوال إلى االحترافية
 )6إقامة مركزتدريبي احترافي متطور يهدف إلى التطويراملنهي لتدريب الشباب،
في العمل،
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 6.10التمويل
لتحقيق كل هذه املشروعات على أرض الواقع ،فقد ناقش مشروع سوماموس العديد من
			
الوكالء املاليين (في البرتغال ،والواليات املتحدة األمريكية ،ولندن ولوكسمبرج) للحصول على خطوط تمويل دولية طويلة
املدى ،بمعدالت فائدة أقل من املعدل الذي يدفعه نادي فاسكو واملعدالت املعمول بها ً
حاليا في السوق الدولي.
كما ذكرنا ً
سابقا ،تم إعداد خطة أعمال ونموذج مالي (مطروح حتى  )2035متوفر للوكالء
			
املاليين ممن قاموا ،بعد املراجعة الدقيقة ،باملصادقة على مشروع سوماموس من كافة االتجاهات .لــذا ،سننتظر نتائج
ً
ُ
ُ
ً
ً
وقانونيا ،نيابة عن نــادي فاسكو دي جاما ،مع مشاركة كافة
رسميا
االنتخابات في فاسكو حتى نتمكن من امل�ضي قـ ُـد ًمــا،
العناصرالقانونية واملالية في مشروع بمثل هذه الضخامة واألهمية.
ً
نظرا التفاقيات السرية املبرمة والطبيعة التنافسية للعملية ،ال يمكن الكشف عن أسماء
			
ً
ً
الشركات املشاركة ،والقيم والرسوم التي تم االتفاق عليها ،مخافة من خطر إنهاء املفاوضات ،فضال عن التعرض لعقوبات
مالية وقانونية أخرى.

القسم  - 7الخاتمة
ً
اعتمادا
تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح السوق املحتمل أمام نادي ريجاتا فاسكو دي جاما،
			
أفكار أكيدة ومبتكرة وإبداعية ،وتتسم
على الحقائق واألرقام ،ومدى موثوقية مشروع مثل مشروع سوماموس ،القائم على ٍ
ً
أيضا بأنها ٌ
أفكار واقعية ُومدارة على يد مجموعة من الكوادر املؤهلة منقطعة النظير ،وقدرته على تعزيز النادي ورفع رايته
ً
عاليا وسط أندية كرة القدم في أمريكا الجنوبية.
ً
استنادا إلى تقديرات متحفظة للغاية ،في أن مشروعنا لنادي فاسكو ليس
لذا ،تمألنا الثقة،
			
ً
ُ
ً
ً
ً
فقط صالح للتطبيق على الصعيد االقتصادي فحسب ،وإنما نجده أيضا شريكا موثوقا وأمينا للمستثمرين واملقرضين
وشركاء األعمال وغيرهم.
إن هدفنا األســا�ســي ليس تجميع الـثــروات املالية الطائلة ،وإنـمــا توزيعها .طاملا كانت مهمة
			
نحو مختلف في املجتمع .نضع أعضائنا ومشجعينا على رأس أولوياتنا .لذلك ،فنحن
فاسكو ،منذ بدايتها ،هي التأثير على ٍ
نسعى لتحويل مجتمعنا إلى مجتمع يتسم باملساواة والشمولية املجتمعية والوعي البيئي والعدالة االقتصادية.
ً
وقــد جــاء مـشــروع ســومــامــوس نـتـيـجــة إلخ ــاص بــالــغ وشـجــاعــة مـتـنــاهـيــة .عـلــى مــدى عــامـيــن،
			
ً
اعتكف مصمم هذه املشروعات بنفسه بعيدا عن عائلته وأصدقائه ودراساته وحياته الشخصية والعملية ،للعمل على بناء
حل بديل ملموس من أجل فاسكو.
في إطار الحملة ،وفي ظل تسلط األضــواء الهائل واملربك ،كانت هناك أخطاء ونجاحات .ربما
			
بدافع من النية الحسنة والعزيمة
كانت األخطاء أكثر من النجاحات .ولكن مشجعي فاسكو واثقون أن كل �شيء يتم عمله
ٍ
الهائلة للتعاون حتى يتمكن األطفال من مشجعي فاسكو ،بما فيهم ولداي جواو بيدرو وأليكسندر ،من تشجيع فاسكو ورفع
رايته ً
عاليا في املستقبل.
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بالغ أسفي لعجزي عن تقديم املزيد .بالغ أسفي لعجزي عن الرد على الجميع .وبالغ أسفي ،إذا
			
ً
ً
بدوت ،أو حتى كنت ،أحمقا في أي نقطة ما ،أو عجزت عن التعامل مع حلو ٍل معينة .شكرا لكل من سخرمني ،أو نشرالنكات
ً ً
ً
واستعدادا ملواجهة الحياة العامة .شكر
والصور الساخرة عني ،أو حتى ضايقني .فقد علمتموني أن أكون أكثر مثابرة وقوة
وتقدير
ً
ً
جميعا ولكل من أراد أن يلتقط صــورة لي أو مقطع فيديو أو حتى تسجيل صوتي ،أو كل
لكم
			
ً
جميعا أني
من كرر هتاف “( ”VASCO WILL WINالنصر لفاسكو) وكل من أدين لهم باألمل في رؤية فاسكو أفضل ،اعلموا
واحد منكم.
قد بذلت قصارى جهدي أثناء التفكيرفي كل ٍ
خــالــص الـحــب والـتـقــديــرلـكــل الـكـيــانــات الـسـيــاسـيــة مـمــن ـكـانــوا مــن مــؤيــديـنــي ،ومــن أصـبـحــوا
			
مناهضين لي .أتمنى أن يكون الجميع قادرين على التغلب على هذه األزمة السياسية وأن يعود النادي إلى ما كان عليه كمكان
للتعرف على أصدقاء وبناء صداقات تدوم لألبد.
خالص الشكروالتقديرلكل أصدقائي الذين ساعدوني منذ البداية أوتعرفت عليهم ً
الحقا .لن
			
ً
أسمي ً
أحدا ألنه ليس من العدل أن أن�سى أحدا.

مشجعي فاسكو ...معا سننضيف قيمة أكبرلهذا النادي .نحن أكبر
نادي في العالم!
النصرلفاسكو.

ريودي جانيرو 19 ،أكتوبر.2020 ،
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