
Tots els camins porten a Qatar
Aquestasetmanaels diarisfrancesosvan plens amb la'

compra del París Saínt-Germaín per part d'un em-
presari qatariá de nom Nasser al-Khelaíñ, Bé, realment
no l'ha comprar elloQui n 'ha adquirit el setanta per cent
de la propietat del PSG ha estat Qatar In- .
vestment Sports, que s'hi ha gastat cin-
quanta milions d'euros. Al-~eIaifi és el .
president de Qatar Investment Sports i, cu-
riosament, ho és també d'AlJazeera Sport s
que en una maniobra encara més sorpre-
nent ha aconseguit de sobte els drets d'e-
missió internacional de la lliga francesa de
futbol entre el 2012 i el 2016.

Bé. Seguim. El senyor Al-Khelaifi ha de-
clarat de seguida que vol fer del París Saint-
Germaín el nou BaI'Qa, fent pujar gent jove

que des de xicotets s'entrenen
junts, S'entrenen on? Ell ha indicat, entre
altres possíbilitats, 1'escola Aspire Foot-
baIlDreams creada a demanda del govern
deqatarperi'em'PrM'a.~
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L'empresa
d' AI-Khelaifi
que ha comprat
el PSG és la que
patrocina el
Bar~a

pietat de Sandro Rosell. De fet encara avui, com a mínim
aíxó diu el seu web; el director general d'aquesta acade-
mia és Josep Colomer, un home ben eonegut en el futbol
de base del BaI'Qa.Rosell, en accedir a la presidencia del

.BaI'Qa,es va veure obligat a vendre aquesta
empresa que sembla que ha quedat a les
mans de gent de per allá mateix. 1una coin-
cídénciamés, encara. L'empresaque ara ha
comprat el París Saint-Gennain i que diu
que vol convertir el club parisenc en un nou
Bareagráoíes al'escola que va encomanar a
qui ara és el president blaugrana és la ma-
teixa que fa uns mesosva signar un patroci-
ni pervalorde trentamilionsd'eurosambel
FC Barcelona. Encara que per tal de dissi-
mular í fer veure que el BaI'Qa és solidari
(ai!) va cedir l'espai de la samarreta a la Qa-

tar Foundation -de carácter cultural i humanitari tot i
que al final no hi ha massa diferencia, ja que totes dues
depenen del govem d'aquell país-o Ja ho veuen: tots els
camins (estranyament) porten a Qatar:


