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الصفقات األغلى في تاريخ البوندسليغا

كورينتين توليسو

41,5

ت ـح ــدي ـدًا ف ــي ال ـت ـتــويــج بـلـقــب دوري
أبطال أوروبا عام  2013عندما حقق
الفريق ما عجز عنه اآلخرون بإقصاء
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي الـ ــذي ك ــان في
ال ـق ـم ــة ح ـي ـن ـهــا م ــن ن ـص ــف ال ـن ـهــائــي
بمجموع املباراتني .0-7
لـكــن كـمــا ال ـحــال مــع هــايـنـكــس ورغــم
حجم نجومية ريـبـيــري وروب ــن وما
قـ ـ ّـدمـ ــاه ل ـل ـف ــري ــق ف ـ ــإن ث ـم ــة ارت ـي ــاح ــا
فــي الـبـيــت ال ـبــافــاري لـلـمــرحـلــة التي
ستليهما ،إذ إن اإلدارة تعاملت ّبذكاء
مع هذا املوضوع .هذا األمر تمثل في
البداية بوصول الفرنسي كينغسلي
ك ــوم ــان إلـ ــى م ـل ـعــب «أل ـي ــان ــز أري ـن ــا»
مسبقًا وقـبــل رحـيــل ريبيري وروبــن
حتى يندمج مع الفريق ويأخذ دوره
خصوصًا في ظل اإلصابات املتكررة
لـلـنـجـمــن واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ــن تـجــربــة
مواطنه الغنية في بايرن ،وقد أثبت
ك ــوم ــان بــالـفـعــل ج ــدارت ــه وح ـتــى أنــه
أخ ـ ــذ مـ ـك ــان ريـ ـبـ ـي ــري فـ ــي ك ـث ـي ــر مــن
املناسبات.
ع ـل ــى أن ال ـخ ـط ــوة ال ـث ــان ـي ــة ل ـل ـنــادي
س ـت ـك ــون ف ــي ال ـص ـي ــف امل ـق ـب ــل بـضــم
الع ـ ــب جـ ـن ــاح ج ــدي ــد .وانـ ـط ــاق ــا مــن
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ب ــاي ــرن بـ ـع ــدم ص ــرف
األمــوال الطائلة في سوق االنتقاالت
على خالف الفرق األوروبـيــة الكبرى
فــإن هــذا الالعب قد يكون البرتغالي
املــوهــوب جيلسون مارتينيز العــب
سبورتنغ لشبونة البرتغالي الــذي
يتمتع بمواصفات شبيهة بالثنائي
الـ ـف ــرنـ ـس ــي وال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي م ـ ــن خ ــال
سرعته الكبيرة وميزته في املراوغة.
وبخالف روبن وريبيري فإن مرحلة

ّ
بناء الفريق تمثلت أيضًا باستعارة
النجم الكولومبي خاميس رودريغيز
من ريال مدريد اإلسباني في خطوة
ذكـيــة ل ــإدارة الـبــافــاريــة حيث تمكن
ه ــذا الــاعــب مــن الـتــأقـلــم مــع الـفــريــق
واستعاد مستواه السابق بعد فترته
العصيبة في عامه األخير مع الريال
ليصبح خاميس مــن دعــائــم الفريق
ومشروع نجم للبافاري الذي
حاليًا ّ
من املتوقع أن يضمه نهائيًا في 2019
كما يتيح له عقد االستعارةّ .
لـ ـك ــن الـ ـخـ ـط ــوة األهـ ـ ـ ــم ت ـم ــث ـل ــت فــي
االنـتـقــاالت الشتوية األخـيــرة عندما
ضم بايرن املوهوب ليون غوريتسكا
من شالكه للموسم املقبل حيث تقود
الـتـقــديــرات وفـقــا ملوهبة هــذا الالعب
الشاب ومــا يتمتع به من مواصفات
من أن يلعب دورًا كبيرًا ومحوريًا في
املرحلة املقبلة في بايرن .هكذا يبدو
ً
ب ــاي ــرن م ـق ـبــا ع ـلــى تـغـيـيــر ومــرحـلــة
جـ ــديـ ــدة ،ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ي ـم ـنــع مـ ــن أن
يستقبلها الفريق بإنجاز في دوري
أب ـطــال أوروبـ ــا انـطــاقــا مــن الـصــورة
األخـ ـي ــرة ف ــي دور امل ـج ـمــوعــات الـتــي
ّ
قدمها الفريق أمام سان جيرمان (-3
.)1
ف ــي ال ـن ـهــايــة ال ـب ــاي ــرن ه ــو ال ـب ــاي ــرن.
وم ــن املـفـيــد الـتــذكـيــر بـحــديــث النجم
األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـيــون ـيــل مـيـســي العــب
برشلونة حــول مرشحيه للقب هذا
ً
املـ ــوسـ ــم فـ ـض ــا عـ ــن س ـ ــان ج ـي ــرم ــان
ومــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي« :هـ ـن ــاك أي ـضــا
بايرن ميونيخ ،فريق كبير سيلعب
حتى النهاية» .هذا األسبوع سيكون
كبيرًا للبافاريني.

40

مليون يورو

37

مليون يورو

انتقل العب خط الوسط كورينتني
توليسو من أوملبيك ليون إلى بايرن
ميونيخ مقابل  41,5مليون يورو ،في
صفقة تعتبر إلى اآلن األغلى في تاريخ
الدوري األملاني .وقدم الدولي الفرنسي
موسمًا جيدًا مع ليون ،سجل فيه 14
هدفًا ،وذلك بالرغم من أنه يلعب في
وسط املعب وليس مهاجمًا.

كان خافيير مارتينيز يبلغ من العمر
 23عامًا عندما استقطبه فريق بايرن
ميونيخ من أتليتيكو بلباو اإلسباني
مقابل  40مليون يورو .وظلت هذه
الصفقة األغلى في تاريخ البوندسليغا
قبل أن تتجاوزها صفقة كورينتني
توليسو.

دفع بايرن ميونيخ  37مليون يورو
لدورتموند في موسم 2014/2013
مقابل االستفادة من خدمات جوهرة
الكرة األملانية في ذلك الوقت وصاحب
هدف الفوز بمونديال البرازيل ،ماريو
غوتزه.

أرتورو فيدال

يوليان دراكسلر

هوميلس

37

ّ
المرحلة المقبلة األهم والتي يترقبها البافاريون هي مرحلة بايرن من دون فرانك ريبيري (أ ف ب)

مليون يورو

خافيير مارتينيز

ماريو غوتزه

مليون يورو

36

مليون يورو

35

مليون يورو

في عام  2015أيضًا ،دفع بايرن ميونيخ
مبلغًا ضخمًا للتعاقد مع التشيلياني
أرتورو فيدال .صفقة فيدال كلفت بايرن
ميونيخ  37مليون يورو ،ضخها في
خزينة يوفنتوس آنذاك.

في املركز الرابع ضمن قائمة أغلى
االنتقاالت في البوندسليغا ،تأتي
صفقة انتقال نجم الكرة األملانية
الصاعد يوليان دراكسلر من شالكه إلى
فولفسبورغ مقابل  36مليون يورو.

اهتمام بايرن ميونيخ بصخرة الدفاع
األملاني ماتس هوميلس جعله يدفع 35
مليون يورو لغريمه دورتموند .ومنذ
 2016والدولي األملاني يحمل ألوان
بايرن ميونيخ بعد أن كان في السابق
قائدًا لفريق دورتموند.

ريناتو سانشيز

ماريو غوميز

آندري شورله

مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

35

35

32

البرتغالي ريناتو سانشيز ال يتعدى
عمره  19عامًا ،إال أن موهبته الكروية
كبيرة وهو ما شجع بايرن ميونيخ
موسم 2016ـ 2017على دفع  35مليون
يورو لفريق بنيفكا البرتغالي مقابل
االستفادة من خدمات هذا الالعب.
ويرتبط سانشيز بعقد مع بايرن
ميونيخ حتى صيف .2021

في  2009انتقل مهاجم املنتخب األملاني
ماريو غوميز من شتوتغارت إلى
بايرن ميونيخ مقابل  35مليون يورو.
لعب غوميز أربعة مواسم مع بايرن
ميونيخ قبل أن ينتقل في عام  2013إلى
فيورينتينا اإليطالي .وهو يلعب حاليًا
مع فريق فولفسبورغ األملاني ،وأعير
أخيرًا إلى شتوغارت.

انضم األملاني اندريه شورله عام 2015
لفريق فولفسبورغ األملاني قادمًا إليه
من تشيلسي اإلنجليزي مقابل 32
مليون يورو .ولعب شورله قبل ذلك
بفريق ليفركوزن قبل أن ينتقل إلى
تشيلسي عام  .2013حاليًا يحمل
شورله قميص دورتموند.

بريل إيمبولو

هينريك مخيتاريان

مهدي بن عطية

27

مليون يورو

الدولي السويسري من أصول
كاميرونية بريل إيمبولو انتقل
في موسم  2017/2016من بازل
السويسري إلى شالكه األملاني مقابل
 27مليون يورو .ابن  19عامًا مرتبط
بعقد مع شالكه يمتد إلى .2021

26

مليون يورو

في  2013دفع فريق دورتموند  26مليون
يورو لشاختار دونيتسك األوكراني من
أجل التعاقد مع مخيتاريان .واستفاد
دورتموند من األموال التي حصل عليها
من صفقة بيع عقد ماريو غوتزه إلى
بايرن ميونيخ .يذكر أن مخيتاريان يلعب
حاليًا ألرسنال ،بعد تجربة «سيئة» مع
مانشستر يونايتد.

26

مليون يورو

بعد إصابة مارتينيز بتمزق في أربطة
الركبة صيف  ،2014بحث بايرن ميونيخ
عن مدافع جديد .هكذا تعاقد مع الدولي
املغربي مهدي بن عطية مقابل  26مليون
يوروـ دفعها لفريق روما الذي كان يلعب
فيه بن عطية قادمًا من أدوينزي .الدولي
املغربي لعب ببايرن ميونيخ موسمني
فقط قبل أن ينتقل ليوفنتوس.

