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الكرة الفرنسية

الدوري ينطلق بأحالم كبيرة
مارسيليا تبحث عن بالوتيللي ...وال تجده!

إعداد جاد طويل
استثنائيان ّ
ّ
قدمهما املهاجم
موسمان
اإلي ـطــالــي مــاريــو بــالــوتـيـلـلــي مــع نــادي
نيس الفرنسي .جاء «بالو» إلى مدينة
ال ـج ـن ــوب ال ـفــرن ـّســي ب ـعــد ف ـت ــرة قــاسـيــة
فــي إنكلترا ،تنقل فيها بــن مانشستر
س ـي ـت ــي ولـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ،مـ ــع فـ ـتـ ــرة إعـ ـ ــارة
ملـيــان اإلي ـطــالــي .لــم تــرحـمــه الصحافة
ّ
ّ
ّ
حقيقية ألمزجة
ضحية
اإلنكليزية .كان
فــي الـصـحــافــة الـبــريـطــانـيــة استسهلت
الـخـلـفـيــة الـعـنـصــريــة ال ـتــي عــانــى منها
بالوتيلليّ ،إذ إن جميع قصصه هناك
ُ
ك ــان ــت تـ ـض ــخ ــم ب ـط ــري ـق ــة «جـ ـن ــون ـ ّـي ــة»،
وهـ ــو م ــا دف ـع ــه ف ــي إح ـ ــدى امل ـ ـ ــرات إل ــى
ك ـت ــاب ــة عـ ـب ــارة «مل ـ ـ ــاذا دائـ ـم ــا أن ـ ــا» عـلــى
قميصه .في فرنسا لم يتأثر بالوتيللي
ب ـكــام الـصـحــافــة كـمــا ك ــان يـحـصــل في

ّ
بريطانيا .تعلم املـهــاجــم اإليـطــالــي من
دروس املـ ــاضـ ــي ،رغـ ــم أنـ ــه ي ـع ـيــش فــي
مدينة محسوبة على اليمني ،وال ّ
ترحب
كثيرًا باملهاجرين .استعاد بالوتيللي
فـ ــي ن ـي ــس مـ ـسـ ـت ــواه ،وع ـ ـ ــزا األم ـ ـ ــر إل ــى
الهدوء الذي شهدته حياته خالل الفترة
ّ
املــاضـيــة وقــلــة اإلصــابــات .منذ شباط/
فـبــرايــر املــاضــي ارتـبــط اســم بالوتيللي
ب ـن ــادي مــرسـيـلـيــا ،نـ ــادي املــدي ـنــة الـتــي
ت ـش ـب ـه ــه وال ت ـش ـب ــه نـ ـي ــس أو كـ ـ ــان أو
ّ
املتوسط.
موناكو ،جاراتها على ساحل
فـ ــي ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــة أصـ ـب ــح بــالــوت ـي ـل ـلــي
عـ ّ
ـدوًا لـنـيــس وأه ـل ـهــا ،هـكــذا ق ــرروا هــم.
ّ
كــان هــذا الخبر م ــادة دسمة للصحافة
ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ــة؛ م ـج ـلــة «ف ــران ــس فــوت ـبــول»
أفـ ــردت مـلـفــا خــاصــا ف ــي 31/07/2018
للحديث عــن هــذه الصفة الـتــي لــم تتم،
وقـ ــالـ ــت ان ج ـم ــاه ـي ــر نـ ـي ــس واإلدارة

ت ـش ـع ــر ال ـ ـيـ ــوم ب ـغ ـض ــب ش ــدي ــد لــرغ ـبــة
بالوتيللي فــي الرحيل «رغــم كــل الدعم
الذي القاه في نيس» .خبر االنتقال إلى
مارسيليا ال ــذي بــدأ الـحـ ّـديــث عنه منذ
شباط/فبراير املاضي تلقفته جماهير
مارسيليا بترحيب كبير ،فبالوتيللي
بالنسبة إليهم هو امللهم الذي افتقدوه

كان هذا الخبر ّ
مادة
دسمة ّ للصحافة
الفرنسية

مـنــذ رح ـيــل اإليـ ـف ــواري دي ــدي ــه دروغ ـبــا
ع ــن مـلـعــب ال ـف ـي ـل ــودروم .نـقـلــت فــرانــس
فوتبول في ملفها عن انتقال بالوتيللي
آراء عــدد مــن املـســؤولــن فــي مارسيليا
قــول ـهــم إن وك ـيــل ال ــاع ــب مـيـنــو راي ــوال
هــو السبب فــي إفـشــال الصفقة ،بسبب
رف ـ ـضـ ــه ال ـ ـعـ ــرض امل ـ ـقـ ــدم ب ـ ـ ـ ــ 10م ــاي ــن
ي ــورو ،مـطــالـبــا بـمـبـلــغ ي ـت ــراوح بــن 50
إلـ ــى  60م ـل ـيــون يـ ـ ــورو ،رغ ـب ــة م ـنــه فــي
الـحـصــول عـلــى مـكــافــأة عــالـيــة فــي حــال
ً
إتمام الصفقة .وقــف رايــوال حائال بني
بــالــوت ـي ـل ـلــي ومــارس ـي ـل ـيــا ال ـ ــذي عــرض
على املـهــاجــم اإليـطــالــي مبلغ  800ألف
ي ــورو شـهــريــا ،وه ــو أعـلــى رات ــب تـقــرره
إدارة مارسيليا ألي العب في تاريخها،
مــن دون إغ ـفــال ع ــدم رغـبــة ن ــادي نيس
فـ ــي رحـ ـي ــل املـ ـه ــاج ــم اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،ل ـعــدم
وج ــود مــن يـغـطــي مـكــانــه .غـضــب كبير

توخيل والمطاعم
ّ
حذر مدرب نادي باريس سان جيرمان توماس
توخيل العبيه من ارتياد املالهي أو شرب الكحول
ً
والسهر طويال .وتواصل املدرب األملاني مع بعض
ّ
الليلية واملطاعم املشهورة في العاصمة
املالهي
ّ
الفرنسية باريس التي يرتادها العبوه إلعطائه
األخ ـبــار حــول الــاعـبــن الــذيــن يـشــربــون الكحول
ّ
الغازية ،أو يتناولون الطعام
أو حتى املشروبات
غـيــر الـصـحــي ،وال ــذي يمكن أن يــؤثــر سلبًا على
ّ
البدنية خالل املوسم .ومعروف عن املدرب
حالتهم
ّ
جديته في التدريبات وخــال املباريات،
األملاني
منذ كان مدربا لنادي بروسيا دوتموند األملاني.
والقى قراره ردود فعل ّ
مرحبة جدًا من الجماهير
ّ
الباريسية وإدارة نادي العاصمة.

جينياك في موناكو

سانت إيتيان يعير العبه الشاب
أعلن نــادي سانت إيتيان الفرنسي إعــارة العــب خط الوسط الشاب ريــان سويسي إلــى نــادي ســان غراتني
سانوس .وتعتبر هذه ثاني فترة إعــارة يقضيها الالعب مع نــادي سان ّغراتني سانوس بعد أن أعير إلى
ّ
احترافيًا مع نادي سان
صفوفهم في شباط/فبراير املاضي .وكان العب خط الوسط الشاب قد وقع عقدًا
إيتيان صاحب الرقم القياسي بعدد القاب الدوري الفرنسي في عام  ،2015ويعتبر من أبرز املواهب الشابة
في فرنسا اليوم .ومن شأن فترات اإلعارة أن تعطيه خبرة إضافية من خالل مشاركاته املنتظمة في املباريات
واالحتكاك مع العبني آخرين.

أبـ ـ ـ ــرزت م ـج ـلــة ف ــران ــس ف ــوتـ ـب ــول ف ــي ع ــدده ــا
األخير  2018/8/7أن املهاجم البرازيلي نيمار
غـيــر سعيد فــي ن ــادي بــاريــس س ــان جـيــرمــان.
وعنونت الصحيفة «باريس ونيمار  ..أحبك ..
ّأما أنا فال» وذلك في إشارة إلى أن عالقة الحب
هي من طرف واحد وهو اإلدارةّ ،أما نيمار فهو
غير سعيد في باريس .وكانت الفترة املاضية
ق ــد ش ـهــدت كــامــا كـثـيـرًا ح ــول اق ـت ــراب تعاقد
نيمار مع ريال مدريد اإلسباني ،وعدم رغبته
يجر
في االستمرار مع باريس .ولكن األمر لم
ِ
بحسب ما يخطط ،ألن إدارة ناديه ال ترغب في
رحيله ،كما أنــه لم يقدم مستويات ّ
جيدة في
كأس العالم.

ديباي غاضب

موناكو بطل الـ«ميركاتو»

ذكرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية إمكانية
عــودة املهاجم أنــدريــه بيار جينياك املحترف
في الدوري املكسيكي إلى الدوري الفرنسي من
بــوابــة نــادي مــونــاكــو .وربـطــت عــودة جينياك
ب ــرح ـي ــل م ـه ــاج ــم ن ـ ــادي اإلمـ ـ ـ ــارة ال ـكــولــوم ـبــي
راداميل فالكاو خالل فترة االنتقاالت الشتوية
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،وذل ـ ـ ــك ب ـح ـس ــب رغـ ـب ــة إدارة نـ ــادي
موناكو .وكان جينياك قد لعب لنادي أوملبيك
مــارسـيـلـيــا وقـ ــدم م ـس ـتــويــات ج ـ ّـي ــدة جـ ـدًا في
ال ــدوري الفرنسي ،وكــان ق ــراره باالنتقال إلى
املكسيك مفاجئا جدًا في عام .2016

رغم تعاقده مع النجم الروسي ألكسندر غولوفني
م ـقــابــل  30م ـل ـيــون ي ـ ــورو ،يـبـقــى نـ ــادي مــونــاكــو
الفرنسي أكثر ناد فرنسي تحقيقًا لالرباح املالية
من صفقات بيع الالعبني خالل السنوات الثالث
املــاضـيــة .وبلغت أرب ــاح ن ــادي مــونــاكــو الصافية
خــال تلك الفترة بني  2013ـ ـ  2015أكثر من 328
مليون يورو .ومن املتوقع أن يستمر نادي اإلمارة
في هذه السياسة التي يتبعها منذ عام  2012بغية
ّ
تحقيق أرباح ّ
إضافية ،تساعده على البقاء
مالية
في مكانه املعهود على مستوى الكرة الفرنسية،
ومنافسًا ّ
جيدًا على املستوى األوروبي.

بن عرفة يرفض رين
رفض النجم التونسي ـ ـ الفرنسي حاتم بن عرفة
عــرضــا م ــن نـ ــادي ري ــن الـفــرنـســي لــانـتـقــال إلــى
صفوفه .وكشفت وســائــل اعــام فرنسية أن بن
ّ
إسبانية وأخــرى
عرفة تلقى عروضًا من ّأندية
مــن الـبــرتـغــال ،كــاشـفــة أن ــه يفضل خ ــوض غمار
تجربة خارج فرنسا ومع أندية من الصف األول
ً
فــي دوري ــات أخ ــرى ب ــدال مــن االنـتـقــال إلــى نــادي
ري ــن .وعــانــى بــن عــرفــة أخـي ـرًا مــع ن ــادي بــاريــس
س ـ ــان ج ـي ــرم ــان ب ـس ـبــب الـ ـخ ــاف ــات م ــع امل ـ ــدرب
الـســابــق أونـ ــاي إي ـم ــري ،وال ـتــي جعلته حبيس
دكــة الـبــدالء ،بعد أن كــان نجمًا يقدم مستويات
كبيرة مع نــادي نيس الفرنسي قبل قدومه إلى
العاصمة.

باق في ليون
نبيل فقير ٍ

أعلن صانع العاب وقائد نادي أوملبيك ليون
الفرنسي بقاءه مع ناديه بعد تعثر املفاوضات
مــع ن ــادي لـيـفــربــول اإلنـكـل ـيــزي .وأك ــد النجم
صاحب األصول الجزائرية سعادته في نادي
ّ
ليون في ظل وجود أسماء كبيرة .وأكد فقير
أن فكرة رحيله باتت من املاضي ،وأنــه يركز
اآلن على تقديم مستويات ّ
جيدة في الدوري
الفرنسي ،واستغالل فرصة اللعب في دوري
ابـ ـط ــال اوروب ـ ـ ــا وت ـق ــدي ــم م ـس ـتــويــات ج ـ ّـي ــدة.
وكــان ارتبط اسم فقير بليفربول خالل فترة
االنتقاالت الصيفية ليلعب هناك إلى جانب
نابيه كايتا ،ولكن املفاوضات لم تنجح ،فيما
ُ
لم تكشف تفاصيل الخالف.

سيلعب بالوتيلي حتى فترة االنتقاالت
الشتوية على األقل في نيس (أرشيف)

ّ
عنصرية
فــي مارسيليا الـيــوم ،كما أن
الـفــرنـسـيــن ظ ـهــرت بـشـكــل واض ــح ضد
بــالــوت ـي ـل ـلــي ال ـ ــذي ت ـع ــرض الن ـت ـق ــادات
واسعة لرغبته في الرحيل ،وهو طيلة
فترة التحضيرات يتدرب معظم الوقت
بمفرده.
َ
ال ـص ـف ـقــة ل ــم ت ـك ـت ـم ــل .س ـي ـل ـعــب «س ــوب ــر
مــاريــو» حتى فترة االنتقاالت الشتوية
عـلــى األق ــل فــي ن ـيــس ،ول ـكــن مارسيليا
تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ـ ـ ــه .ن ـ ـي ـ ــس ي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاوض ال ـ ــاع ـ ــب
الباراغواياني أنطونيو سانابريا (22
ع ــام ــا) وهـ ــو ي ـل ـعــب ف ــي م ــرك ــز «ب ــال ــو».
ّ
وبالتالي ،فإن إمكانية رؤية بالوتيللي
ّ
فــي ملعب الـفـيـلــودروم واردة بـقــوة في
املستقبل القريب ،ليكون في املدينة التي
تشبهه ،وتعيده إلى الجماهير «سوبر
ماريو» الحقيقي ،أحد أفضل املهاجمني
في العالم.

نيمار ليس سعيدًا

باريس سان جرمان ما زال محليًا
أوروبا «عصية»
على «المشروع القطري»

أعلنت صحيفة ليكيب أن العب نادي ليون ممفيس ديباي
اإلنكليزي
يفضل الرحيل عن ناديه الحالي إلى الــدوري
ً
املـمـتــاز .وقــالــت ّالصحيفة إن دي ـبــاي أعـلــن صــراحــة أنــه
س ـيــرحــل إذا ت ـلــقــى ع ــرض ــا م ــن ف ــري ــق ك ـب ـيــر ف ــي ال ـق ــارة
ّ
األوروبية ،وخاصة في انكلترا .وكان املهاجم الهولندي
صاحب الـ 24عامًا قد انتقل إلى ليون قادمًا من مانشستر
يونايتد اإلنكليزي قبل نحو عــامــن .ومنذ انتقاله إلى
ليون ،خــاض  69مـبــاراة في مختلف املسابقات ،وسجل
 27هدفًا كما ّصنع  25آخرين .ورغــم رغبته في الرحيل،
ّ
إل أنه لم يتلق عروضًا مهمة من أندية كبيرة ،نظرًا إلى
أن فترته مع اليونايتد لم تكن موفقة.

جماهير مارسيليا تستعد
أعلنت صحيفة بروفونس الفرنسية أن جماهير نادي أوملبيك مارسيليا بدأت استعداداتها منذ بداية
األسبوع لحضور مباراة االفتتاح مع نادي تولوز على ملعب الفيلودروم في مدينة الجنوب الفرنسي.
ّ
وقالت الصحيفة إنــه رغــم خيبة األمــل بعدم اكتمال صفقة املهاجم اإليطالي ماريو بالوتيللي ،إل ان
الجماهير بدأت اإلعداد ملساندة فريقها ،وأطلقت شعار «أسرعوا إلى امللعب» .وتبدو جماهير مارسيليا
سعيدة ألن املباراة االفتتاحية على أرضها في الفيلودروم.

كشف جائزة تكريم باستوري
كـشــف اإلعـ ــام الـفــرنـســي ع ــن ال ـجــائــزة ال ـتــي سيحصل
عليها خافيير باستوري خالل حفل تكريمه في ناديه
السابق باريس سان جيرمان ،قبل مباراته األولــى في
ال ـ ــدوري ال ـفــرن ـســي أمـ ــام نـ ــادي ك ــان ي ــوم األحـ ــد املـقـبــل.
وسيحصل باستوري على جائزة ذهبية تحمل رقمه
مع باريس ( )27ومنقوش عليها اسمه وما حققه خالل
مـسـيــرتــه فــي مـلـعــب حــديـقــة األمـ ــراء بــن  2011و.2018
وك ــان بــاسـتــوري انتقل إلــى ن ــادي روم ــا اإليـطــالــي بعد
سبعة مواسم مع باريس لعب خاللها  296مباراة ،أحرز
خاللها الالعب االرجنتيني الــدوري الفرنسي  5مرات،
وكــأس فرنسا  4مــرات ،وكــأس الرابطة  5مــرات ،وكــأس
السوبر الفرنسي  5مرات.

ّ
ّ
املحلية منذ عام
الفرنسية يسيطر على البطوالت
ثورة باريس سان جيرمان لم تكتمل .نادي العاصمة
استحواذ جهاز قطر لالستثمارات على نادي عاصمة األنوار .في تلك الفترة ،وتحديدًا
 ،2011تاريخ
ّ
بني  2011و ،2013وقــع رئيس الـنــادي ناصر الخليفي مع املــدرب اإليطالي كارلو انشيلوتي .حقق
باريس سان جيرمان أول لقب دوري له بعد صيام أكثر من عشرة أعــوام .أراد أنشيلوتي في تلك
ّ
األوروبية ،مرتكزًا على خبرته الكبيرة
الفترة التأسيس لصناعة ناد قادر على منافسة كبار األندية
ّ
ّ
في التدريب ،خاصة في إيطاليا مع نادي ميالن .أنشيلوتي يعرف كرة القدم األوروبية جيدًا ،وبعكسه
اإلدارة الجديدة ،التي تريد نتائج سريعة .نقلت الصحافة الفرنسية في تلك الفترة عن أن أنشيلوتي
اقترح على إدارة النادي الباريسي خطة تمتد على  10سنوات ،يجري إعــداد النادي خاللها ليفوز
ّ
املحلية .رفضت اإلدارة وخرج أنشيلوتي من
بدوري أبطال أوروبا ،محافظًا على هيمنته على البطوالت
النادي .تعاقد الخليفي مع الفرنسي لوران بالن الذي استمر مع النادي حتى  .2016سار بالن على
ّ
خطة أنشيلوتي ،حقق جميع البطوالت املمكنة ّ
محليًا ،ولكنه فشل على مستوى دوري أبطال أوروبا.
خالل فترة تولي بالن تدريب باريس سان جيرمان ،كان أونــاي إيمري يحقق إنجازات كبيرة على
مستوى الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» مع نادي إشبيليا اإلسباني .نجح إيميري في الفوز بالدوري
ليفربول اإلنكليزي .إنجازات
األوروبي مرتني متتاليتني ،بينهما املوسم ما قبل املاضي على حساب ّ
املدرب اإلسباني وضعته على رادار نادي عاصمة األنوار ،وهذا ما حصل .وقع باريس عقدًا مع إيمري
ّ
األوروبية ،ولكن هذه املرة أيضًا لم تنجح خطط
بهدف تحقيق دوري ابطال أوروبــا نظرًا إلى خبرته
إدارة الباريسيني .فاز أبناء أوناي إيمري على برشلونة اإلسباني في دوري الـ 16من املوسم ما قبل
املاضي من دوري ابطال أوروبا ،ولكنه خرج بطريقة مذلة في مباراة اإلياب بعد الريمونتادا التاريخية
لرفاق ليونيل ميسي .املوسم املاضي أيضًا لم يتمكن إيمري من تجاوز عقبة ريال مدريد في دوري
ابطال اوروبا .لم تدرك إدارة باريس سان جيرمان بعد ،وعلى رأسها ناصر الخليفي ،أن دوري ابطال
ُ
أوروبا تلعب إضافة إلى كرة القدم بالتاريخ والخبرة ،وثقل شعار الفريق ،وهذا األمر بحاجة إلى الكثير
من الوقت والعمل في باريس سان جيرمان ،ليصبح قادرًا على مقارعة أندية مثل برشلونة وبايرن
ُ ّ
ميونيخ ويوفنتوس وليفربول وريال مدريد وميالن والكثير من األندية التي تصنف في خانة الكبار
على املستوى األوروب ــي .عمل ناصر الخليفي لم يقتصر على املــدربــن ،فهو جمع أفضل االسماء
في القارة العجوز في عاصمة األنــوار ،فتعاقد مع إيديسون كافاني من نابولي اإليطالي ،والعمالق
السويدي زالتــان إيبراهيموفيتش ،وبعدها جاء بكيليان مبابيه من موناكو ،وأنخيل دي ماريا من
ريال مدريد ،من دون ان ننسى أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم وهي التوقيع مع البرازيلي نيمار من
برشلونة اإلسباني بمبلغ وصل إلى  222مليون يورو .أسماء كبيرة ورنانة في عاصمة األنوار ،كلها
دوري أبطال أوروبا.
عجزت حتى اآلن عن تحقيق الحلم الذي تطمح إليه اإلدارة ،وهو ُ
في املوسم الحالي تستمر إدارة باريس بالسياسة «الفاشلة» ذاتها :أقيل أوناي إيمري وجيء باألملاني
تــومــاس توخيل مــن بروسيا دورتـمــونــد بغية تحقيق الـهــدف نفسه ،وهــو دوري أبـطــال أوروب ــا ،كما
تعاقد ايضًا مع الحارس املخضرم جيانلويجي بوفون ،وحافظ على نجومه ،وأبرزهم نيمار ومبابيه.
ّ
تصب في مصلحة باريس سان جيرمان القادر على تحقيق جميع البطوالت املحلية
التوقعات كلها
املمكنة ،والتي بدأت بتحقيق كأس السوبر الفرنسي على حساب نادي موناكو بأربعة اهداف نظيفة،
ولكن يبقى التحدي الكبير على مستوى أوروب ــا ،حيث سيكون من غير السهل مقارعة يوفنتوس
اإليطالي «املتجدد» مع مجيء كريستيانو رونالدو أو خبرة ريــال مدريد وبرشلونة .ذلك ال ينفي أن
املدارس العمرية في باريس تدل على وجود عمل جدي على مستوى البناء ،كما هي الحال على مستوى
التسويق.
ويـبــدو الفـتــا فــي مــوضــوع بــاريــس ســان جـيــرمــان كيفية نـظــرة الــاعـبــن إلــى ال ـنــادي .فبعد أن كسر
إيديسون كافاني رقــم زالتــان إيبراهيموفيتش كأفضل هــداف في تاريخ النادي الباريسي ،وســؤال
ّ
الصحافة لـ«إيبرا» عن هــذا املــوضــوع ،فاكتفى بالرد أنــه ليس هناك هــداف تاريخي في باريس سان
جيرمان ّ
ألن النادي ال يمتلك تاريخًا .وفي هذا داللة بمكان على أن بعض الالعبني ينظرون إلى التعاقد
ّ
ّ
مع نادي العاصمة الفرنسية على أنه منجم ذهب ،يأتون إليه لجمع املال والرحيل .ولكن هذه الصورة
ّ
يمكن أن ّ
تتغير إذا قررت اإلدارة ّ
التريث والسير بمشروع كروي مدروس وهادئ يمكنها من تحقيق
ً
ّ
التقدم التدريجي أوروبيًا وصوال إلى تحقيق اللقب.
ّ
وكما في أوروبا كذلك في داخل فرنسا ،فإن جماهير نادي مارسيليا دائمًا ما تعاير الباريسيني بأنهم
لم يحققوا دوري االبطال بينما هم حققوه في عام عام  .1993وكذلك األمر بالنسبة إلى نادي سان
ّ
إيتيان الفخور بأنه أكثر ناد حقق الدوري الفرنسي في التاريخ ،وأن أبناء العاصمة ال يزالون في بداية
الطريق لكي يصنعوا تاريخًا لهم في كرة القدم الفرنسية.
إمكانات مالية هائلة لنادي عاصمة األنوار اليوم ،نجحت في تحقيق نجاحات ،وجعلت ملعب «بارك دي
برينس» قبلة للنجوم ،ولكن القطاف على املستوى األوروبي لم يبدأ بعد ،ألن الخطط املوضوعة ال تحقق
ّ
الخيالية التي ُدفعت
املطلوب حتى اآلن ،واألكيد أن النادي بحاجة إلى مراجعة سياساته ،نظرًا إلى املبالغ
من عام  2011إلى اليوم .موسم جديد سيكون امتحانًا جديدًا للباريسيني املنتشني بتحقيق فرنسا
ّ
للقب كأس العام ،وتقديم كيليان مبابيه مستوى كبيرًا مكنه من أن يكون أفضل العب صاعد على
مستوى العالم ،آملني أن ينعكس هذا األمر إيجابًا عليهم على املستوى األوروبي.
في الموسم الحالي تستمر اإلدارة بالسياسة الفاشلة ذاتها(أرشيف)

