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اخبار
گل مهدوی کیا نامزد
زیباترین گل آسیایی جام جهانی

گل مهدی مهدوی کیا نامزد زیباترین گل
بازیکنان آسیایی در تاریخ جامهای جهانی شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت
کنفدراسیون فوتبال آسیا ،در بخش دوم
زیباترین گلهای تاریخ جامهای جهانی سایت
کنفدراسیون فوتبال آسیا چندین گل دیگر را
انتخاب کرده است تا کابران زیباترین گلها را
انتخاب کنند.
در یک مسابقه حساس دو تیم ملی ایران
و آمریکا برابر هم قرار گرفتند و ایران به لطف
ضربه سر نیمه اول حمید استیلی از حریف
خود پیش بود تا اینکه مهدی مهدوی کیا با فرار
زیبای خود و شوتی دقیق توانمست گل دوم
ایران را در این دیدار به ثمر برساند.
این بازیکن در دقیقه  ۸۳با حضور در فضای
آزاد ،به سمت دروازه رفت و توپ را به زیبایی
از درون محوطه جریمه وارد دروازه حریف کرد
تا  ۳امتیاز این دیدار نصیب تیم ملی فوتبال
ایران شود .در این نظرسنجی گل مهدوی کیا
با درصد باالی زیاد نسبت به سایر گلهای
بازیکنان آسیایی در جام جهانی در صدر قرار
گرفته است و این گل باید در روزهای بعدی
با دیگر گلهای زیبای بازیکنان آسیایی رقابت
کند تا درنهایت زیباترین گل آسیایی در جام
جهانی انتخاب شود.

با توجه به مثبت شدن تست کرونای
شش بازیکن

تعلیق فوالد از لیگ
بر اساس پروتکل سالمت!

بر اساس پروتکل سالمت لیگ فوتبال ایران
و ابتالی شش بازیکن تیم فوتبال فوالد به
ویروس کووید  ،۱۹فعالیتهای این تیم باید تا
زمان بهبود مبتالیان و کسب گواهی سالمت
تعلیق شود.
به گزارش ایسنا ،اوایل خردادماه سال جاری
بر اساس راهنمای گام دوم مبارزه با کرونا
ویروس فاصلهگذاری اجتماعی و الزامات
سالمت محیط لیگ فوتبال اعالم شد که
درصورت وجود بیش از پنج نفر با عالئم مثبت
یا مثبت شدن تستهای تشخیصی مبنی بر
ابتالی فرد به کووید  ،۱۹فعالیت تیم مربوطه تا
زمان بهبود مبتالیان و کسب گواهی سالمت،
معلق خواهد شد .لیگ فوتبال ایران از چهارم
تیرماه سال جاری با دیدار معوقه تیمهای
فوتبال فوالد خوزستان و استقالل تهران در
اهواز مجددا کلید خورد و پس از آن نیز در
هشتم تیرماه با برگزاری هفته  ۲۲دنبال شد
و قرار است از  ۱۴تیرماه نیز دیدارهای هفته
 ۲۳برگزار شود ،مسئلهای که با توجه به ابتالی
شش بازیکن فوالد خوزستان به ویروس کرونا
و پروتکل سالمت لیگ فوتبال مبنی بر تعلیق
فعالیتهای تیمهای با عالیم مثبت یا مثبت
شدن تست های کرونای بیش از پنج نفر ،در
وضعیت متفاوتی قرار گرفته است!
فوالدیها یکشنبه هفته آینده ( ۱۵تیرماه)
باید در ورزشگاه تیم فوتبال نساجی به مصاف
این تیم بروند و سازمان لیگ باید تا آن زمان
نسبت به برگزاری این دیدار تصمیمگیری
کند و درصورتی که مبنا پروتکل سالمت لیگ
فوتبال باشد به طور حتم باید دیدار مربوطه
به تعویق بیفتد ،عالوه بر این سایر دیدارهای
تیم فوتبال فوالد خوزستان تا زمانی که تعداد
مبتالیان این تیم به پنج بازیکن و کمتر از آن
نرسد ،بر اساس قانون امکان برگزاری ندارد.
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بازتابهای یک خبر ملی-باشگاهی قرمزهای تهران را آشفته کرد

خواج هوند:

واکنش تند پرسپولیسیها به توافق تیم ملی و باقری
آخرین روزهای فوتبال کریم باقری ،همچنان کسی
در توانایی فنیاش هیچ شکی نداشت .فصل قبل
از خداحافظی اجباری ،با  ۱۰گل ،بهترین آمار لیگ
برتریاش را از نظر گلزنی ثبت کرده و آماده بود که در
فصل جدید نیز برای تیم علی دایی بدرخشد اما ترجیح
سرمربی این بود که کاپیتان تیمش را آنقدر روی
نیمکت قرار بدهد که باالخره از فوتبال خداحافظی
کند.
به گزارش ورزش سه ،البته پایان فوتبال کریم باقری
آنقدر هم ساده نبود اما آنچه به جا مانده همین
جمله آخری است که نوشته شده :نیمکتنشین
شد اما ترجیح داد که به جای ترک پرسپولیس،
کفشهایش را بیاویزد و برای همیشه از مستطیل
سبز برود؛ آن هم در شرایطی که چند باشگاه لیگ
برتری به شدت خواهان جذب او بودند که در صدر
آنها باشگاه تراکتورسازی قرار داشت .تیمی که او را به
فوتبال معرفی کرده بود و شاید هرکسی عالق ه داشته
باشد که برای تلطیف فضای هواداری در شهر خود
و جمعآوری اعتبار بیشتر برای آینده ،به این مدل
پیشنهادها بله بگوید ،اما آقا کریم نه.
شاید بسیاری گمان کنند که این ماجرای نسبتا
قدیمی به وضعیت حال حاضر فوتبال ایران ارتباطی
ندارد اما همین ماجراست که باعث شده هواداران
سرخپوش به این باور برسند که آقا کریم هیچ
پیشنهادی را به پرسپولیس ترجیح نمیدهد و اگر الزم
باشد ،هزینه این خواست خود را هم با خداحافظی از
فوتبال میدهد .اگرچه تیم ملی با تیمهای باشگاهی
متفاوت است اما در روزهای نخست دهه  ۸۰او حتی
عطای تیم ملی را هم به لقایش بخشید تا ثابت کند
بازی در جام جهانی و جام ملتها و ...چیزی نیست
که برایش خیلی هم اهمیت داشته باشد؛ هرچند که
همین حاال نیز با  ۵۰گل گلزنترین هافبک ملی جهان
است.
حاال بخش بزرگی از طرفداران پرسپولیس ناراضی،
نگران ،معترض و سرخورده هستند و از خود سوال
میکنند که چرا در پس هر پیروزی و موفقیت باید
یک مسئلهای باشد که خاطر آنها را آزرده کند؟ البته
اختالفنظر در میانشان کم نیست؛ عدهای انصاریفرد
را عامل جدایی میدانند ،دیگرانی رسولپناه را مقصر
نشان میدهند و برخی هم به فدراسیون فوتبال ایراد
میگیرند اما نقطهای که تمام این جریانات هواداری را
به یکدیگر متصل کرده ،اتفاقنظر روی تداوم همکاری
پرسپولیس با کریم باقری است؛ اما چرا؟
وقتی که احتمال جدایی برانکو ایوانکوویچ از
پرسپولیس مطرح بود ،طرفداران سرخپوش در
شبکههای اجتماعی خود را سازماندهی کردند و چهار
روز متوالی در مقابل ساختمان باشگاه تجمع داشتند.

بیرانوند میتواند تا آخر فصل
برای پرسپولیس بازی کند

آنها اطمینان دارند که باقری هیچ پیشنهاد دیگری را به پرسپولیس ترجیح نمیدهد؛ این باور نه در اینستاگرام که از رفتار و منش آقا کریم به وجود
آمده است.

باقری در
گفتوگویاخیر
خود نسبت
به جدایی از
پرسپولیس
تاکید کرده که
همه چیز به نظر
باشگاهبستگی
دارد
نام هر مربی که میآمد ،با آن مخالفت میکردند
اما جدایی که قطعی شد ،تنها یک خواسته داشتند،
هرکسی که قرار است بیاید باید کریم باقری را روی
نیمکت حفظ کند و حتی از پیشنهاد ایرج عرب برای
سرمربیگری او نیز استقبال کردند؛ هرچند که به
وضوح میدانستند وی نه سابقه سرمربیگری دارد و
نه به صورت آکادمیک مربیگری را تا سطح باال دنبال
کرده .در این بین پاسخ کریم باقری به پیشنهاد عرب
بر محبوبیت او اضافه کرد .آقا کریم گفته بود که خود
را در حد سرمربیگری پرسپولیس نمیداند.
مسئله اصلی در محبوبیت کریم باقری (به عنوان
مربی) این است که پرسپولیس گمان میکنند او
عامل وحدت ،حاشیهزدایی و همدلی در بین بازیکنان
پرسپولیس است و نگاهی به اتفاقات پنج سال اخیر
نیز همین موضوع را نشان میدهد .در دومین بازی
برانکو روی نیمکت پرسپولیس ،کریم باقری روی
شیطنت پیام صادقیان سختگیری حداکثری انجام
داد و نتیجهاش هم کنار گذاشته شدن او توسط برانکو
بود .این آغاز ریاضت اخالقی در تیم پرسپولیس
بود که به مرور زمان تبدیل به رویه شد و بازیکنانی

به یاد دوره طالیی نکونام و شجاعی در اللیگا

نظیر سوشا مکانی هم که حواشی و درگیریهایی
داشتند هم خود را با این سیستم تطبیق داده و
دستکم در درون تیم ،هیچ تنش و التهابی به وجود
نیاوردند .اینکه یک نفر نظم را به مجموعه تیمی چون
پرسپولیس بیاورد ،کار بسیار بزرگی است و این را
بیش از همه هوادارانی میدانند که سالهای سال با
حاشیهسازی بازیکنان خود دست و پنجه نرم کردند
و حتی در برخی مقاطع به عنوان پرحاشیهترین تیم
ایران مطرح شدند .اما در دوره برانکو با محوریت کریم
باقری ،این تنشها تا میزانی که بتوان آن را نزدیک به
صفر خواند ،کاهش یافت.
باالتر در پرانتز به محبوبیت کریم باقری به عنوان
مربی اشاره شد .این نکته بسیار مهمی است چرا
که خیلی از کسانی که در دوره بازیکنی از سرمایه
اجتماعی گسترده برخوردار بودند ،در دوره مربیگری
نتوانستند این سرمایه را در دفترچه خود حفظ کنند
اما کریم باقری نه در اینستاگرام و تلویزیون بلکه با
رفتار و منش خود آن را حفظ و البته به آن اضافه هم
کرد و حاال حتی هواداران نوجوان نیز او را به عنوان
کاپیتانی مقتدر در گذشته و رهبری منضبط در فضای

فعلیمیشناسند.

پس طبیعی است که پرسپولیسی ها جدایی او را
تاب نیاورند و به حق با آن مخالف باشند .آن ها از
دستمزد باالی او حمایت میکنند چون تصور دارند
که سزاوار آن است ،آن ها از تصمیمات قاطع و
مشاوره های سخت گیرانه اش به سرمربی استقبال
میکنند چون میدانند منافع تیم و باشگاه را در
نظر میگیرند ،آنها با جدایی او مخالف هستند
چون بیم این را دارند که دوباره حواشی بر فضای
تیم محبوبشان سایه بیفکند .بنابراین مسئوالن
فدراسیون و دراگان اسکوچیچ باید حق بدهند که
این طرفداران حتی دوست نداشته باشند که آقا
کریم را در لباس مربی تیم ملی هم ببینند ،چه
برسد به باشگاهی دیگر.
البته نکته مهم این است که شاید بسیاری ادعا
کنند که کریم باقری به حضور در تیم ملی و ترک
پرسپولیس عالقه دارد اما او در گفتوگوی اخیر خود
هم تاکید کرده که همه چیز به نظر باشگاه پرسپولیس
بستگی دارد و این یعنی مدیریت سرخپوشان است
که باید تصمیم بگیرد.

«ایران سونا»؛ بهترین روزهای ایرانیها در اسپانیا

دوران حضور همزمان جواد نکونام و مسعود شجاعی در اوساسونا،
دوره طالیی ایرانیها در اللیگا بود .دو ستارهای که به مدت سه فصل
در اللیگا میدرخشیدند.
به گزارش ورزش سه ،روز  31آگوست  2008برای هواداران ایرانی
فوتبال اسپانیا تاریخ مهمی است .در این روز ،دو ملیپوش ایرانی،
جواد نکونام و مسعود شجاعی برای اولین بار با پیراهن اوساسونا
به میدان رفتند ،در بازی اوساسونا مقابل ویارئال ،تیمی که فصل
قبل نایبقهرمان اللیگا شده بود .اوساسونا در این بازی موفق شد
حریفش را  1-1متوقف کند.
نکونام و شجاعی عالوه بر اولین بازی همزمان برای اوساسونا ،روی
تکگل این تیم هم مهمترین نقش را داشتند .چه اینکه با خطای
دیگو گودین روی شجاعی داور یک پنالتی به سود اوساسونا اعالم
کرد و نکونام بود که پشت توپ ایستاد و یک امتیاز برای تیمش به

دست آورد.
این نقطه شروع روزهای زیبای ایرانیها در اوساسونا بود .دورهای
که سه سال به طول انجامید .نکونام البته در سال  2006به اوساسونا
آمده و دو فصل قبل هم برای این تیم بازی کرده بود .به ادعای
ایجنت شجاعی ،نکونام به مدیریت اوساسونا پیشنهاد داده بود که
همبازیاش در تیم ملی ایران ،شجاعی را برای بازی در تیمشان به
خدمت بگیرند و به این ترتیب بود که مسعود هم در سال  2008به
اوساسونا پیوست.
این دو ستاره ایرانی در خط میانی اوساسونا یک زوج فوقالعاده
تشکیل داده و در مجموع  84بازی رسمی به صورت همزمان برای این
تیم بازی کردند .اولین بازی آنها در سال  2008مقابل ویارئال و آخرین

بازی مشترکشان در آوریل  2011مقابل اتلتیکو مادرید بود .بازیای
که مسعود در آن به شدت آسیب دید و کل فصل  2012-2011را از
دست داد .با اینکه نکونام تا سال  2012و مسعود تا سال  2013بازیکن
اوساسونا بودند ولی آنها از آن بازی به بعد دیگر همزمان برای این
تیم به میدان نرفتند .در دوران سه ساله درخشش نکونام و شجاعی،
هواداران اوساسونا از آنها چنان خاطرات زیبایی داشتند که برای اشاره
به این دوره از لقب «ایرانسونا» استفاده میکردند .در اولین فصل
حضور همزمان جواد و مسعود ،اوساسونا در دو هفته پایانی فصل
با دو پیروزی پیاپی مقابل دو غول فوتبال اسپانیا از سقوط به دسته
پایینتر نجات یافت .آنها ابتدا در نوکمپ بارسلونای پپ گواردیوال را

 0-1شکست دادند و سپس در خانه 1-2 ،از سد رئال مادرید گذشتند.
نکونام و مسعود در هر دوی این بازیها در زمین حضور داشتند.
اوساسونا در فصل  2009-2008در رتبه پانزدهم اللیگا قرار گرفت،
فصل بعد دوازدهم شد و یک فصل بعد هم رتبه  9جدول را به خود
اختصاص داد .یعنی اوساسونا در دوران حضور نکونام و شجاعی هر
سال پیشرفت کرده و رتبه بهتری بدست آورد .کمی بعد از جدایی دو
ستاره ایرانی ،اوساسونا دوباره در مسیر افول قرار گرفت و در فصل
 2014-2013به دسته پایینتر سقوط کرد.
عالوه بر درخشش در باشگاه اوساسونا ،این دو در تیم ملی ایران هم
بیش از  4بازی مشترک انجام دادند و از جمله در جام جهانی 2014
حضور داشتند .حتی قرار بود نکونام و شجاعی در سال  2008در یک
بازی دوستانه بین تیم ملی ایران و منتخب باسک به میدان بروند.
اگر این اتفاق میافتاد ممکن بود آنها با چند نفر از همبازیهایشان
در اوساسونا بازی کننند ولی در نهایت به دلیل مشکالتی که برای
فدراسیون باسک بوجود آمده بود این بازی انجام نشد.
هواداران اوساسونا و هواداران فوتبال ایران خاطرات نکونام و
مسعود را هرگز فراموش نخواهند کرد .این دو باعث شدند در سالهای
بعد یک ایرانی دیگر هم پیراهن قرمزرنگ باشگاه اسپانیایی را به تن
کند .کریم انصاریفرد که در فصل  2015-2014زمانی که اوساسونا در
لیگ دسته دو حضور داشت به این تیم پیوست تا فصل دیگری به
کتابچه «ایرانسونا» در اسپانیا اضافه کند.

مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس میگوید
طبق دستورالعمل ابالغ شده از سوی فیفا
علیرضا بیرانوند میتواند تا پایان فصل در این
تیم بازی کند.
به گزارش ایسنا ،مهدی خواجهوند درباره
آخرین وضعیت قرارداد علیرضا بیرانوند با
پرسپولیس اظهار کرد :آقای بیرانوند برای
فصل آینده با تیم آنتورپ بلژیک قرارداد بسته
و پرسپولیس هم طی نامهای به این باشگاه
اعالم کرده که بیرانوند میتواند با فراهم شدن
مقدمات از سوی تیم آنتورپ و رفع موانع برای
شرکت در تستهای پزشکی ،به بلژیک برود.
او ادامه داد :این بازیکن از  ۱۱تیر با رعایت
سایر شرایط قراردادی باید برای پیوستن به تیم
جدیدش به بلژیک میرفت اما هنوز مقدمات
سفرش از سوی باشگاه آنتورپ فراهم نشده و ما
منتظریم که این اتفاق بیفتد و نامهنگاریهای
الزم هم انجام شده است.
خواجهوند تاکید کرد :طبق دستورالعمل
مصوب فیفا و پیشبینی موارد اینچنینی و
همپوشانی دو قرارداد ،بازیکنانی که با قراردادی
با تیم جدید دارند ،میتوانند تا زمان تمام
شدن لیگ در تیم فعلیشان بازی کنند و به
همین دلیل بیرانوند میتواند تا پایان فصل در
پرسپولیسبماند.

مسابقات جایزه بزرگ شطرنج سرعتی
زنان فیده

شطرنجباز روس
برابر خادمالشریعه تسلیم شد

شطرنجباز روس در مسابقات آنالین جایزه
بزرگ شطرنج سرعتی زنان فیده برابر ملیپوش
شطرنج کشورمان شکست خورد.
به گزارش ایرنا ،مسابقات جایزه بزرگ
شطرنج سرعتی زنان فیده به میزبانی سایت
چسداتکام پیگیری شد و سارا خادمالشریعه
در دومین بازی خود توانست مقابل الگا گریا
از روسیه به برتری برسد و راهی مرحله یک
چهارم نهایی شود.
وی در مرحله اول این مسابقات موفق شده
بود ایرینا کراش آمریکایی را از پیشرو بردارد.
خادمالشریعه برای صعود به فینال مقابل آنا
اوشنینا دیگر شطرنجباز مطرح جهان از اوکراین
قرار میگیرد.
وی پیش از این در مسابقات آنالین دیگری
شرکت کرد .او در مسابقات رسمی شطرج برق
آسا آنالین زیر نظر فدراسیون جهانی در رتبه
ششم قرار گرفت.
در بخش مردان نیز پرهام مقصودلو با
کسب مقام پنجمی و قرارگیری در بین
هشت بازیکن برتر راهی مرحله حذفی شد.
او در این مرحله با قبول شکست در برابر
هایک مارتیرسیان ارمنستانی از صعود به
مرحله بعدی بازماند.

نقشه برای ترساندن باشگاه یا تصمیم واقعی؟

شوک بزرگ؛ مسی واقعا از بلوگرانا میرود؟
بر اساس ادعای رادیو  SERلیونل مسی تصمیم گرفته در انتهای فصل
آینده بارسلونا را ترک کند .تصمیمی که بر انتخابات آتی ریاست باشگاه
بارسا تاثیرگذار خواهد بود.
به گزارش ورزش سه ،بر اساس ادعای رادیوی اسپانیایی Cadena SER
لیونل مسی ابرستاره آرژانتینی بارسلونا تصمیم گرفته به محض منقضی
شدن قرارداد فعلیاش با باشگاه بارسلونا یعنی در تاریخ  30ژوئن  2021به
دوران حضورش در این تیم خاتمه داده و نوکمپ را ترک کند.
بر اساس این گزارش مسی تصمیم گرفته مذاکرات با باشگاه بارسا درباره
تمدید قراردادش را متوقف کند و این در واقع به معنای تصمیم او به پایان
داد به دوران حضورش در این تیم خواهد بود .این بدترین خبر ممکن
برای بارتومئو رئیس فعلی باشگاه کاتاالن است که باید در بهار سال آینده
انتخابات ریاست باشگاه را برگزار کند .او که دیگر قادر به نامزدی برای
ریاست باشگاه نیست امیدوار بود با برگ برنده تمدید قرارداد لیونل مسی
به فصل انتخابات وارد شود تا در مقابل انتقادها از خود اعاده حیثیت
کند و این تصمیم مسی بدترین ضربه را به کارنامه مدیریتی او در بارسا
خواهد زد.
تصمیم مسی البته به اعتقاد رسانههای اسپانیایی در حقیقت به معنای

خداحافظی قطعی او با بارسا نیست بلکه زنگ خطری برای مدیریت فعلی
باشگاه است .این حرکت مسی در واقع آخرین میخ تابوت به سرمربیگری
کیکه ستین در بارسا به حساب میآید .حتی با دیدی کمی بلندمدتتر
میتوان از این اقدام مسی به عنوان تالشی برای تاثیرگذاری در انتخابات
ریاست باشگاه یاد کرد.
باید دید آیا باشگاه بارسلونا نسبت به این خبر واکنش نشان خواهد داد
و بارتومئو بعد از مدتها سکوت سرانجام دست به اقدامی جدی خواهد زد
یا نه .مسی امسال تا تاریخ  10ژوئن فرصت داشت تا بدون دردسر و تنها با
اعالم اینکه قصد جدایی از بارسلونا را دارد این تیم را ترک کند .این فرصت
به خاطر شرایط قراردادش ،در اختیار او بود.
ولی مسی تصمیم گرفت از این فرصت که ماه گذشته میالدی در
اختیارش بود استفاده نکند .با سپر ی شدن مهلت  10ژوئن ،او حاال تا پایان
قراردادش که در  25نوامبر  2017با باشگاه امضا شده ،بازیکن بارسلونا
خواهد بود .بر این اساس ،اگر اتفاق دیگری نیفتد و قرارداد جدیدی امضا
نشود ،مسی حداکثر تا تاریخ  30ژوئن  2021بازیکن بارسا قلمداد میشود.
بله ،مسی ماه گذشته میالدی میتوانست قراردادش را یک طرفه فسخ کند
ولی حاال دیگر از چنین فرصتی برخوردار نیست.

خبرهایی که در این مدت از درون باشگاه به گوش میرسد اما با این
اطالعات جدید ،صد و هشتاد درجه تفاوت دارد .خبرهایی که بارسا سعی
کرده به بیرون درز دهد حاکی از این است که مدیریت این تیم در یک
ماه گذشته نگران تمدید قرارداد با مسی نبوده و از بابت تمدید حضور او
اطمینان داشته .بر اساس آنچه رسما از باشگاه بیرون آمده ،بارتومئو و پدر
لئو مذاکرات جدی در باره تمدید قرارداد او تا سال  2023را آغاز کردهاند.
بر این اساس ،اگر این مذاکرات به نتیجه برسد قرارداد جدید مسی تا سال
 2023همان شرایط قرارداد قبلی را خواهد داشت یعنی مسی تا تاریخ
 30ژوئن آن سال فرصت این را خواهد داشت که قراردادش را یک طرفه
فسخ کند.
اما رادیو  Cadena SERمیگوید دلیل اصلی تصمیم مسی برای
پایان همکاریاش با بارسا در پایان سال آینده میالدی ،دلزده شدن از
سیاستهای ناهمگون و بیبرنامه باشگاه است .این رادیو میگوید
اختالفهای مسی با مدیریت ورزشی باشگاه ،انتقادهای علنی او از اریک
آبیدال ،عدم موافقت او با کیکه ستین و عصبانیت مسی از ناتوانی باشگاه
در جذب دوباره نیمار از اصلیترین دالیل تصمیم او بوده.
رادیو  Cadena SERهمچنین مدعی است که مسی احساس میکند

بعد از نتایج اخیر بارسلونا ،جوی به وجود آمده که قصد دارد از او به
عنوان سپر بال استفاده کند .مسی به این مشکوک است که انتقادهای
اخیر برخی رسانهها از او با اتهاماتی مثل دخالت در ارنج تیم و مجبور
کردن کادر فنی برای میدان دادن به دوستان او مثل سوارز و ویدال ،و
بیتوجهی به ستارههایی مثل آنتوان گریزمان ،در واقع از مدیریت باشگاه
آب خورده باشد.
در هر صورت ،باشگاه بارسلونا ساعتهای حساسی را سپری میکند و
در این شکی نیست که کشتی این باشگاه حاال با حفرهای بزرگ مواجه
شده که زنگهای خطر را برای همه به صدا درآورده .همین اواخر بود که
مسی به صورت علنی اعالم کرد بارسا برای قهرمانی در چمپیونزلیگ به
اندازه کافی تالش نکرده .کیکه ستین سرمربی تیم هم علنا به او پاسخ داد
و مسی در پاسخی دوباره اشاره کرد که بیشتر از او در چمپیونزلیگ بازی
کرده است .حاال که رئال فاصله خود با بارسا را به چهار امتیاز افزایش داده
و قهرمانی در اللیگا هم غیرممکن به نظر میرسد ،مسی واقعا به این نتیجه
رسیده که تحمل شرایط برایش دشوارتر از همیشه شده .اگر ادعای رادیو
 Cadena SERرا بپذیریم این خستگی و دلزدگی حتی ممکن است واقعا
به پایان دوران حضور او در بارسلونا منجر شود.

