یوفا ورود میکند؛ آغاز تحقیقات درباره فرپلی مالی بارسا

قوانین سختگیرانه یوفا در زمینه فرپلی مالی باشگاههای اروپایی
حتی پس از بحران مالی ایجاد شده ناشی از شیوع جهانی ویروس
کرونا هم ادامه دارد.
نشریه تایمز خبر داده است که یوفا قصد دارد تحقیقاتی را درباره
فرپلی مالی بارســا و  9باشــگاه دیگر از جمله پاری ســن ژرمن،
یوونتوس ،اینتر و رم آغاز کند .این روزنامه همچنین مدعی شــده
است که این ســازمان تنبیهات جدی و متفاوتی را برای هرگونه

تخلف از سوی این باشگاهها در نظر گرفته است.
روزنامه فرانســوی اکیپ نیز چند روز قبل به این موضوع اشاره
کرده بود و مدعی شــده بود که پی اس جی و مارسی به احتمال
زیــاد با جریمه نقدی به دلیل عدم رعایــت فرپلی مالی در فصل
 2020-21روبرو خواهند شد .این در حالی است که انتظار میرود
جریمه در نظر گرفته شده برای باشگاههای ایتالیایی شامل اینتر،
یوونتوس و رم و همچنین بارسلونا فراتر از جریمه نقدی باشد.

یوفا تمامی این باشــگاهها و مدارک ارائه شــده از سوی آنها را
به دقت بررســی کرده اســت اما در عین حال ،بــه مدیران این
باشگاهها فرصت داده است که این مدارک را به روز رسانی کرده
و حسابرسی دقیقشان را به آنها ارائه دهند.
در واقع فصلی کــه از نظر یوفا تخلفاتــی در آن صورت گرفته
اســت ،اولین فصل پس از شیوع جهانی ویروس کرونا بوده است
که مشکالت بسیاری را برای باشگاههای اروپایی به همراه داشت.
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از این رو به آن رو!

ماجراهای قرمزها در هفتهای که گذشت

منچســتریونایتد در عرض یک هفته پوستاندازی
کرد و موفق شد در هفته سوم لیگ برتر انگلیس برد
باارزش و شیرینی مقابل لیورپول کسب کند.
برد  ۱-۲منچســتریونایتد مقابــل لیورپول همه را
شــوکه کرد؛ هم هواداران شیاطینسرخ که بهشدت
به عملکرد گلیزرها اعتراض داشــتند و هم هواداران
قرمزهای مرسیســاید که انتظار داشــتند تیمشان
در اولدترافورد ســرانجام به نخســتین برد برســد،
علیالخصوص که در  ۸بازی آخرشــان در لیگ برتر
مقابل این دشمن دیرینه شکست نخورده بودند.
امــا همهچیز برعکس تصور رقم خورد و گل محمد
صالح منجر به این نشــد که گلهای جیدن سانچو
و مارکوس رشــفورد بیثمر شوند ۳ .امتیاز شیرین و
اولین برد به حساب تیم اریک تنهاخ واریز شد.
محبوب شیاطینسرخ
یکــی از بزرگتریــن دلخوشــیهای هــواداران
منچســتریونایتد حاال تایرل ماالسیا مدافع چپ این
تیم بود که از فاینورد به خدمت گرفته شــد .در ظاهر
این انتقال غیرضروری و کماهمیت به نظر میرسید،
بهخصــوص این که لوک شــاو و الکس تلس را آن
زمان در سمت چپ خط دفاعی در اختیار داشتند .اما
تنهاخ بر اساس خصوصیات این بازیکن جوان او را
به خدمت گرفت .ماالسیا یک تهدید همیشگی برای

لیورپولیها بود و در فاز دفاعی هم کمتر اجازه جوالن
دادن به محمد صالح را داد .او بهخوبی میدانســت
که صــاح در نیمه دوم در موقعیت حمله اســت و
در دفاع آســیبپذیر خواهد بود ،به همین دلیل بارها
رشفورد را از همین جناح صاحب توپ کرد .ماالسیای
 ۲۳ساله در آغاز راه است.
شروع بد تیم کلوپ
چــه یورگن کلوپ خوشــش بیاد چه نــه ،باید به او
یادآوری کنیم که حاال  ۷بازی متوالی لیگ برتری است
که تیمش گل نخســت را دریافت میکند ،از جمله ۳
بازی ابتدایی فصل جدید .هرچقدر هم یک تیم ذهنیت
عالی برای بازگشت داشته باشد ،به طور مداوم نمیتواند
این کار را انجام دهد .اگر به گلزنیشان افتخار میکنند،
واضح بگوییم که این وضعیت پایدار نخواهد ماند .حدود
 ۳۰دقیقه زمان برد تا لیورپول در بازی به خودش بیاید
و آماده شــود .تازه شروع کردند به انجام بازی ترکیبی
و برای خط دفاعی یونایتــد تهدید ایجاد کردند .وقتی
لیورپول به گل رسید که خیلی دیر بود .سرانجام در یک
بازی مهم از شروع بدشان ضربه خوردند.
سطح متفاوت دخئا
داوید دخئا هفته گذشته مقابل برنتفورد انواع و اقسام
اشــتباهها را انجام داد و تیمش را وارد دردسری بزرگ
کرد .او دائم ســعی میکرد مدافعان و هافبکها را در

تنهاخ :این تازه شروع کار
یونایتداست

منچســتریونایتد در چارچــوب
رقابتهــای هفته ســوم لیــگ برتر
انگلیــس در ورزشــگاه اولدترافــورد
میزبــان لیورپول بود و موفق شــد با
نتیجه  2-1از سد این تیم عبور کند.
شیاطین سرخ که در دو بازی گذشته
دو شکســت را تجربه کردند ،دوشنبه
شب موفق شدند عملکردی درخشان
را از خود به نمایــش بگذارند و حتی
این فرصت را داشــتند که گلهای بیشــتری به ثمر برسانند .تنهاخ در نشست
خبری پس از این بازی گفت «:ما راهی طوالنی در پیش داریم .وقتی شــما باید
روندی را طی کنید ،ممکن اســت با شکستهایی روبرو شوید .امروز نقطه اوج ما
بود اما این تازه شــروع کار است .جای زیادی برای پیشرفت داریم و این چیزی
اســت که به دنبالش هســتیم اما امیدوارم که بازیکنان اصول تیم را درک کرده
باشند .آنها باید روحیه جنگیدن داشته باشند ».او با مقایسه این دیدار با دیدارهای
قبلی اظهار داشت«:من سبک و نگرش متفاوتی میخواستم و این چیزی بود که
آنها در زمین نشان دادند .این باعث خوشحالی و رضایت من است اما تازه شروع
کار است .ما باید متواضع باشیم اما فکر میکنم که بهتر بازی کردیم ،خونسردی
بیشــتری داشتیم و توانستیم بازی خطرناکی را ارائه کنیم چون بازیکنان خوب با
توانایی و روحیه خوب در زمین خودشــان را نشــان دادند .با این حال ما باید هر
بــازی همینطور باشــیم و وقتی توپ را در اختیار داریــم بهتر عمل کنیم».این
مربــی هلندی با تمجید از بازیکنانش اضافه کرد«:ما یک تیم را در زمین دیدیم.
ما روحیه درســت و ارتباطی واقعی بین بازیکنان را دیدیم که کار را برای حریفی
قدرتمند سخت کردند .آنها نشــان دادند که میتوانند لیورپول را شکست دهند.
این کاری بود که ما انجام دادیم .این احساس بسیار خوبی دارد اما آنها هنوز باید
در بسیاری از ابعاد پیشرفت کنند ».تنهاخ همچنین درباره ترکیبی که برای این
بازی انتخاب کرده بود گفت «:مــن باید تصمیم خودم را بگیرم .تیمی در اختیار
دارم و باید از بازیکنانم استفاده کنم .ما  50تا  60بازی در پیش داریم و هر بازی
بهترین ترکیب را انتخاب میکنیم.

نزدیکترین فاصله صاحب توپ کند .تنهاخ فاش کرد
که برنامه این نبود که تحت فشــار پاس کوتاه بدهد
و باید بلند ارســال میکرد ،شاید سنگربان تیم اشتباه
متوجه شده است .در هر صورت بعد از یک هفته دیگر
دخئا آنطور بازی نکرد و توپها را بلند ارسال میکرد.
حتــی پاسهایش باعث دور زدن خط دفاعی لیورپول
میشد .سنگربان اسپانیایی که شب موفقی داشت ،باید
بین ریسک کردن و نکردن تعادل ایجاد کند.
یک هفته برای فوتبال زمان زیادی است
یک هفته پیش گری نویل هشــدار داد که قرار است
منچستریونایتد با این وضعیت فصل را در نیمه پایینی
جــدول به پایان برســاند ،در حالی کــه جیمی کرگر
میگفت اعتقاد داشــت لیساندرو مارتینس مدافع جدید
شیاطینسرخ کوچکتر از آن اســت که در لیگ برتر
رقابــت کند ،اما هردوی آنها منچســتریونایتد مقابل
لیورپول را تحســین کردند .با این که هنوز انتقادهای
بســیاری از منچســتریونایتد میشــود و هواداران از
مدیریت به شدت ناراضی هستند ،اما بعد از  ۲شکست،
شیاطینســرخ متحول شــدند .فصل قبل هم اتفاق
مشــابهی برای تیم میکل آرتتا رخ داد و آرسنال بعد از
انتقادهای شدید به یکباره پیشرفت کرد و فصل را نسبت ًا
خوب به پایان رســاند .واکنشها بعضی اوقات افراطی
میشوند.

لیورپول برای دربی آماده نبود
و این نابخشودنی است!

لیورپول برای برگزاری آخرین دیدار
از هفته ســوم رقابتهــای لیگ برتر
انگلیــس به مصاف منچســتریونایتد
رفــت و با نتیجــه  2-1در این بازی
شکست خورد.
شاگردان یورگن کلوپ که از دو بازی
ابتدایــی فصل تنها دو امتیاز کســب
کرده بودند با قبول این شکســت در
رده شــانزدهم جدول ردهبندی جای
گرفتند و یونایتد که تا پیش از این بازی با دو شکســت در قعر جدول قرار داشت
به رتبه چهاردهم رفت.
کاراگر ،پس از پایان بازی به اســکای اسپورت گفت «:لیورپول برای دربی آماده
نبود و این نابخشــودنی است .این موضوع باید باعث نگرانی یورگن کلوپ شود.
بازی کامال با بازی برابر فوالم یا کریستال پاالس متفاوت بود».
او با مقایســه شــرایط این تیم با وضعیت خوب منچسترســیتی اظهار داشت«:
فاصله بین سیتی و لیورپول همین حاال هم بسیار زیاد به نظر میرسد اما لیورپول
در حال حاضر نباید به سیتی فکر کند .آنها باید به خودشان فکر کنند و سعی کنند
که بار دیگر به مســیر درست برگردند .آنها شروع بسیار ضعیفی در لیگ داشتند.
این چیزی است که هرگز از آنها انتظار نمیرفت».
این مدافع سابق لیورپول با انتقاد از عملکرد بازیکنان لیورپول اضافه کرد «:این
تیم استاندارد باالیی را نشان داده است اما حاال میلیونها مایل از آن فاصله دارد.
این موضوع در بازی و بازی مقابل فوالم هم به وضوح دیده شد .میتوان شکست
در یک بازی فوتبال را پذیرفت اما نحوه شکســت خوردن لیورپول و ســبکی که
آنها با استفاده از آن لیگ را شروع کردهاند ،واقعا خوب و قابل پذیرش نیست».
کاراگــر از نمایش ویرژیل فن دایک هم انتقاد کــرد و گفت«:او به عنوان یک
مدافع میانی در اکثــر موارد امتیاز کامل میگیرد .اینکه او مدام خودش را زمین
نمیاندازد ،اتفاق خوبی اســت اما زمانی که با موقعیت بحرانی مواجه هستی باید
خودت را جلوی توپ بیاندازی! باید تا جایی که میشــود تالش کنی ،نه این که
بایستی و نگاه کنی!»

تمام انگلیس خیره به رفتار
جالب رونالدو

کریستیانو رونالدو در فهرست یازده
نفره منچستریونایتد برای دیدار مقابل
لیورپول حضور نداشــت و بازی را از
روی نیمکت تماشا میکرد .اما او پیش
از شروع مســابقه درحالیکه در زمین
چمن اولدترافورد مشــغول گرم کردن
بود به ســمت مجریان و کارشناسان
برنامه تلویزیونــی فوتبال دیلی رفت
تا یکی از صحنههــای جالب پیش از
مسابقه رقم بخورد.
رونالدو پا به توپ به گوشــهای از زمین رفت که گری نویل ،روی کین و جیمی
کاراگر به عنوان کارشناســان برنامه در مقابل دوربین ایستاده بودند و با بینندگان
صحبت میکردند.
ســتاره پرتغالی توپ را رها کرد و شروع به احوالپرســی با دستاندرکاران این
برنامه تلویزیونی کرد .کریســتیانو با گری نویل و روی کین ،دو ســتاره ســابق
منچســتریونایتد ،گرم گرفت و با آنها دست داد و روی کین را در آغوش گرفت.
نکته جالب توجه اما بیاعتنایی رونالدو به جیمی کاراگر ،ستاره سابق لیورپول بود.
کاراگر در گذشــته در مصاحبهها و اظهارنظرهای خود بارها از کریستیانو انتقاد
کرده بود .شــاید به همین علت بود که ستاره پرتغالی تصمیم گرفت به او بیاعتنا
باشد و به احوالپرسی با دو ستاره سابق تیمش اکتفا کند.
او پیش از این در یکی از مصاحبههایش گفته بود «:اگر از تنهاخ بپرسید ،او هم
دیگر رونالدو را نمیخواهد .این موضوع درباره رختکن یونایتد هم صادق اســت.
هیچ باشگاه دیگری در اروپا هم او را نمیخواهد .شاید در این باره اشتباه کنم اما
به نظر میرسد که یونایتد نمیتواند از شر او خالص شود».
به نظر میرسد که این بازیکن تمامی این صحبتها را شنیده و آنها را به خوبی
به خاطر داشته است.
این اتفاق واکنشهایی را از سوی کاربران شبکههای اجتماعی به همراه داشت.
یکی از هواداران یونایتد نوشــت «:رونالدو در پخش زنده تلویزیونی کامال جیمی
کاراگر را نادیده گرفت و من فکر میکنم اوج همین جا بود».

دردسر جدید بارسا؛ اتلتیکو،
گریزمان را نمیخواهد؟

گریزمان بــا آغاز فصل جدید
جایگاهش را در ترکیب اصلی
اتلتیکو مادرید از دســت داده
اســت و این موضوع چندان به
سود بارسلونا نیست.
این بازیکن فرانســوی در دو
بــازی ابتدایی اتلتیکو در فصل
جدید اللیــگا بازیکن تعویضی
بوده اســت .او  30دقیقه برابر
ویارئال و  30دقیقه هــم برابر ختافه بازی کرد و یک گل هم در
این بازی به ثمر رساند.
این اتفاق باعث ایجاد نگرانی جدی برای مدیران بارســا شــده
اســت .آنها معتقد هســتند که مدیران اتلتیکو از دیهگو سیمئونه
خواســتهاند که این بازیکن را در ترکیب اصلی تیمش قرار ندهد و
هدفی که از این کار دارند این است که مجبور به فعال کردن بند
خرید این مهاجم فرانسوی در انتهای فصل نباشند.
گریزمان در آخرین روز پنجره نقل و انتقاالت تابســتانی ســال
گذشــته از بارسا جدا شد و به صورت قرضی به مدت دو فصل بار
دیگر به اتلتیکو برگشــت .این باشگاه موافقت کرده بود که تمامی
دستمزد این بازیکن را در طول این دو فصل پرداخت کند.
این قرارداد شامل بند خرید  40میلیون یورویی برای اتلتیکو بوده
اســت اما این بند تنها در صورتی اجباری خواهد بود که گریزمان
در  50درصد از دیدارهای اتلتیکو در طول این دو فصل در ترکیب
اصلی حضور داشته باشد.
به این ترتیب اگر این اتفاق رخ ندهد ،اتلتیکو میتواند بند فســخ
را فعــال نکند و پس از پایان مهلت قــرارداد این بازیکن ،او را به
بارسلونا برگرداند .اتفاقی که با توجه به دستمزد باالی گریزمان به
هیچ وجه خوشایند نیست و از همین حاال باعث نگرانی در نوکمپ
شده است.

کلوپ فاش کرد؛

در مصاحبه شبکه اسکای اسپورتس

ماجرای صحبت با برونو فرناندز چه بود؟

تنهاخ در بازجویی تلویزیونی :رونالدو باید بماند

لیورپول برای برگــزاری آخرین بازی هفته
ســوم رقابتهــای لیــگ برتــر انگلیس به
اولدترافورد رفت تا مقابل منچستریونایتد قرار
بگیرد و در نهایت با نتیجه  2-1در این بازی
شکست خورد.
در جریــان این بازی حســاس و در دقایق
پایانی وقتی لیورپول موفق شد توسط محمد
صالح به گل برســد ،بازیکنــان این تیم به
دنبال گذاشتن توپ وسط زمین و شروع سریع
این بازی بودند که بــا مقاومت برونو فرناندز
روبرو شدند.
این بازیکن پرتغالی توپ را در آغوش گرفته
و به هیچوجــه حاضر نبــود آن را در اختیار
صالح بگذارد که به دنبال شــروع بازی بود
و امید داشــت کــه بتواند یــک گل دیگر را
نیز جبران و از شکســت تیمش در این دیدار
جلوگیری کند.
این اتفاق اعتراض شــدید بازیکنان لیورپول
و همچنین کلوپ در کنــار زمین را به دنبال
داشــت و این مربی آلمانی پــس از بازی نیز
شــروع به صحبت با فرناندز کرد ،اتفاقی که
توجه بسیاری را جلب کرد.
کلوپ پس از پایان بازی در پاســخ به سوالی
دربــاره رویارویی با این بازیکن به خبرنگاران
گفت «:اتفاق خاص و پرتنشــی نبود ،در واقع
بیآزارتریــن مکالمهای بود که با یک بازیکن
داشــتم ،بازیکنی که به اندازه من احساساتی

بود».
او درباره مســائلی که در این گفتگو مطرح
شد اظهار داشت«:واقعا موضوع خاصی نبود.
او کمی اعتراض داشــت .با من صحبت کرد
و گفــت اگر شــما هم بودید ،همیــن کار را
میکردیــد .پس از این کــه حرف زدیم همه
چیز آرام شــد .او به من گفــت که به چنین
مکالماتی نیاز دارد .مشــکلی نیســت ،از من
استفاده کنید!»
برونــو فرناندز باید کاپیتان منچســتریونایتد
باشد
منچستریونایتد در سومین دیدار از رقابتهای
فصل جدید لیگ برتر انگلیس میزبان لیورپول
بــود و با نتیجه  2-1برابر این تیم به پیروزی
رسید.
اریک تنهاخ تصمیم گرفت که در این بازی

از هــری مگوایر در ترکیب تیمش اســتفاده
نکند و به این ترتیب بازوبند کاپیتانی به برونو
فرناندز رســید و عملکرد این بازیکن در این
دیدار باعث رضایت و خوشنودی ریو فردیناند
شده است.
این ستاره ســابق یونایتد در پادکست وایب
وید فایو در این باره گفت «:من فکر میکنم
ما باید بــه همین روند ادامــه دهیم .به نظر
میرسد که فرناندز به خوبی از این مسئولیت
استقبال کرده اســت و بر بازو داشتن بازوبند
کاپیتانی باعث بهبود عملکردش شده است».
او با اشــاره به ویژگیهای شــخصیتی این
بازیکن اظهار داشت «:برونو غرور خاصی دارد
و میخواهــد بازیکن اصلی تیم باشــد .وقتی
کریستیانو به یونایتد آمد ،دیگر بحثی در این
باره وجود نداشت و مهم نبود که او چه کسی
اســت و چه تاثیری در زمین دارد .برونو وقتی
بــه این تیم آمد به شــخصیت اصلی یونایتد
تبدیل شد اما فصل قبل زیر سایه رونالدو قرار
گرفت».
فردیناند با تمجید از عملکرد فرناندز به عنوان
کاپیتان یونایتد اضافه کرد «:عملکرد او واقعا
خوب بود و شاید ادامه دادن این شرایط و این
عملکرد همیشه دشوار باشد اما او میتواند از
به بازو داشتن بازوبند کاپیتانی نهایت استفاده
را ببرد و شرایطش را در این تیم تا حد زیادی
بهبود ببخشد».

مصاحبه شــبکه اسکای اسپورتس با اریک تنهاخ،
سرمربی منچســتریونایتد که چند ثانیه از آن پخش
شــده بود در آســتانه شــروع بازی این تیم مقابل
لیورپول بهصورت کامل روی آنتن این شبکه رفت.
در این مصاحبه دو ســتاره ســابق فوتبال انگلیس،
گری نویــل و جیــم کاراگر ،ســوالهایی جدی و
ســخت از ســرمربی جدید یونایتد میپرسند و او را
برای پاســخگویی تحت فشــار میگذارند .یکی از
بخشهای مهم این مصاحبه صحبت درباره وضعیت
کریســتیانو رونالدو بود .در مقابل انتقاد کارشناسان
برنامه ،تنهاخ از ســتاره پرتغالی تیمش دفاع کرد و
گفت از او راضی است.
نویل :یکی از بازیکنانــی که دربارهاش از تو خیلی
پرســیده میشــود کریســتیانو رونالدو است .من با
کریستیانو همبازی بودهام .او به ما گفت که دو هفته
دیگــر واقعیت را خواهیم فهمید .تــو این واقعیت را
میدانی؟
تنهاخ :نمیدانم منظورش چیست .نمیتوانم جواب
بدهم.
نویل :این چطور میتوانــد در رختکن به نفع تو یا
بازیکنان باشــد؟ یکی از بهتریــن بازیکنان دنیا در
تیم تو اســت ولی او در شــبکههای اجتماعی پست
میگــذارد و میگوید تا دو هفته دیگــر واقعیت را
خواهد گفت.
تنهاخ :نمیدانم از این حرف میخواهد به چه چیزی
برسد .اگر میخواهید بدانید باید از خودش بپرسید.
کاراگر :مربیهای دیگری هم به لیگ برتر آمدهاند

و همه در همان روزهای اول تصمیم بزرگی گرفتهاند
تا خودشــان را نشــان بدهند .من احساس میکنم
منچستریونایتد باید از دســت رونالدو خالص شود.
فکر نمیکنــی اگر بهعنوان مربی بگویی «خب ،اگر
او نمیخواهد اینجا باشد باشگاه باید واگذارش کند»
میتوانی خودت را به همه نشان بدهی؟
تنهاخ :رونالــدو چنین چیزی به ما نمیگوید .ما با
او برنامهریزی میکنیم و کریستیانو دالیل خودش را
دارد .او گل میزند که یکی از مهمترین فاکتورهای
فوتبال است .مســاله روشن اســت .ما میخواهیم
رونالدو در این تیم باشد .مهاجم خوب به این راحتی
پیدا نمیشــود و ما به ســه یا چهار مهاجم احتیاج
داریم .ما از کریستیانو راضی هستیم و حاال باید او را
در سیستم تیم و سبک بازیمان جا بیندازیم .رونالدو
برای این هدف تالش میکند و ما هم همینطور.
ریسک بزرگ تنهاخ؛ رونالدو نیمکتنشین است

کریســتیانو رونالــدو مهاجــم بــزرگ و محبوب
منچســتریونایتد روزهای تلخ و عجیبی را در ســن
 37ســالگی و در اولدترافورد ســپری میکند .این
مهاجم باتجربــه در دو هفته ابتدایی این فصل لیگ
برتر موفق به گلزنی نشــده و به نظر میرسد شانس
او بــرای انجام این کار در مســابقه حســاس برابر
لیورپول نیز مهیا نیست .شبکه اسکای اسپورتس در
گزارشــی مدعی شد اریک تن هاخ سرمربی هلندی
منچســتریونایتد تصمیم گرفته کریســتیانو رونالدو
را روی نیمکت قرار دهد و بعید اســت این ســتاره
 37ســاله جایی در ترکیب ثابت شیاطین سرخ برابر
لیورپول داشته باشد.
آنتونی مارســیال ،مهاجم فرانسوی یونایتد ،احتماال
در بیــن  11بازیکــن ابتدایی قــرار خواهد گرفت و
کریســتیانو رونالدو در صورت نیاز ،در نیمه دوم وارد
زمین میشــود .سرمربی جدید یونایتد در بازی هفته
اول مقابــل برایتون نیز این مهاجم پرافتخار را روی
نیمکت قرار داد و حضــور رونالدو در  45دقیقه دوم
هم مانع شکست این تیم نشد.
در صورت تکرار شکســت در مســابقه  ،بی تردید
هواداران منچستریونایتد دوباره به انتقاد از تصمیمات
اریک تن هاخ خواهند پرداخت و دلیل نیمکت نشین
کردن کریســتیانو رونالدو بارها از او مورد سوال قرار
خواهد گرفت .به جز این ستاره پرتغالی ،اخبار حاکی
از آن اســت که هری مگوایر نیــز در ترکیب ثابت
نیست و این دو بازیکن گرانقیمت ،تقابل حساس با
لیورپول را از روی نیمکت تماشا خواهند کرد.

