
 االربعاء الرياضية  الرياضية  الرياضية  الرياضية 
  ٢  مارس ٢٠١١ 

 ذكرت صحيفة اسبانية امس أن مانشستر سيتي االجنليزي يعتزم التقدم  46 
بعرض لريال مدريد لضم صانع ألعابه البرازيلي كاكا. وذكرت صحيفة «آس» 
أن سيتي يسعى إلى إنعاش صفوفه الصيف املقبل عن طريق التعاقد مع 
كاكا (٢٨ عاما)، والذي ندرت مشاركاته مع النادي امللكي بسبب اإلصابات 
املتكررة. على اجلانب اآلخر، تواردت أنباء حول رغبة روبن كازان الروسي 
في التعاقد مع كاكا، لكن على األرجح لن تالقي هذه اخلطوة قبول الالعب 

الذي يسعى لالحتراف في احدى الدوريات األوروبية الكبرى.

 مانشستر سيتي للتعاقد مع كاكا
 يتوقع األرجنتيني خافييـــر زانيتي، قائد إنتر ميالن 
اإليطالي، أن ينحصر الصراع على اللقب هذا املوسم بني 
ثالثة فرق، هي إنتر وميالن ونابولي. وقال زانيتي لصحيفة 
«توتو سبورت»: «بصرف النظر عن نتيجة مباراة ميالن 
مع نابولي، أشعر بسعادة شديدة للمستوى الذي نلعب 
به، الدوري اإليطالي رائع وهناك ثالثة فرق ســـتتصارع 

على اللقب حتى نهاية املوسم». 

 زانيتي:  «الكالتشيو» بين إنتر وميالن ونابولي

 ميالن «تفّنن» أمام نابولي.. وبرشلونة للعبور من «ميستايا»

 بوردو يرفض استقالة تيغانا أليغري: نستحق الفوز

 إيقاف دلبيير ٣ مباريات

 مدرب نابولي: أمامنا ١١ مباراة

 وفاة حكم نهائي مونديال ١٩٥٨

 كلوب ينفي اهتمام دورتموند بكلوزه 
 أكد املدير الفني مليالن ماسيميليانو اليغري أن فريقه استحق 

الفوز على نابولي.
  وقال اليغري خالل املؤمتر الصحافي «لقد لعبنا بشـــكل جيد 
ولم نســـمح لنابولي أن ينفذ تسديدة واحدة على مرمانا واعتقد 

أننا نستحق الفوز».
  وأكد «لعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط األول ولكن ارتكبنا 
اخطاء بشعة في الهجوم، ولكن في الشوط الثاني أبرزنا شخصيتنا 
احلقيقية». وأشار إلى أنه «سعيد بالفوز ولكن سعيد أكثر بعودة 

الالعبني املصابني، بعض العناصر الهامة عادت».

 اعلن رئيس بوردو الدوري الفرنســـي جان لوي تريو ان ادارة 
النادي رفضت االستقالة التي قدمها املدرب جان تيغانا. وشدد تريو 
على ان املدرب هو «املسؤول الوحيد مسؤولية كاملة عن الفريق»، 

رافضا بشكل غير مباشر اي تغيير في اجلهاز الفني للفريق.
  من جانبه، اكد تيغانا الذي شارك في املؤمتر الصحافي، ان املدرب 
املســـاعد ميشال بافون لم يعد معنيا بالفريق «ولن يكون هناك اي 
بديل له». واكد رئيس مجلس ادارة الشركة صاحبة اكبر حصة من 
االسهم في النادي نيكوال دي تافيرنو ان «جان تيغانا يحظى دائما 

بثقتا الكاملة به».

 تعرض شـــتوتغارت امس لصدمة موجعة بعد إعالن االحتاد 
األملاني عن إيقاف مدافعه الفرنسي ماثيو دلبيير ثالث مباريات. 
وحصل دلبيير على بطاقة حمراء مباشرة خالل الفوز ٢ - ٠ على 
اينتراخت فرانكفورت بعد أن وجه دفعة في الصدر إلى مايك فرانز 
العب الفريق املنافس. ويغيب دلبيير عن املباريات الثالث املقبلة 

لشتوتغارت أمام شالكه ثم سانت باولي ثم فولڤسبورغ.

 رفض مدرب نابولي وولتر ماتزاري القاء السالح واالستسالم 
لفارق النقاط الست الذي اصبح يفصل فريقه عن ميالن املتصدر 
بعد اخلســـارة امام االخير ٠ - ٣ في املرحلة السابعة والعشرين 
من الدوري االيطالي. «خسرنا نهائي ويبقى امامنا ١١»، هذا ما قاله 
مـــدرب الفريق اجلنوبي بعد اخلســـارة الثقيلة على يد املتصدر، 
مضيفا «ان تخســـر امام ميالن ٠ - ١ و٠ - ٣ فذلك ال يغير شيئا. 
اآلن، علينـــا العودة الى العمل واالنطالق نحـــو االمام». واعتبر 
ماتزاري ان فريقه لم يضع امامه هذا املوســـم هدفا معينا، بل ان 
كل ما يريده هو حتقيق افضل نتيجة ممكنة، مضيفا «اخلســـارة 

لن تغير مسارنا املتمثل حاليا بالتحضير ملباراة بريشيا».
  وتابع «انهم (ميالن) اقوى منا ولم ننجح في فرض طريقة لعبنا 
وتبادل الكرة كما نفعل عادة. كما لعب االرهاق دوره ألننا لعبنا في 
يوروبا ليغ». وشكك ماتزاري بصحة ركلة اجلزاء، مشيرا الى انه 
كان هناك خطأ اكثر وضوحا من السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 

على باولو كاناڤارو لكن احلكم تغاضى عنه. 

 إيتو يتوسل لشرطية في ميالنو 
  لرفضه دفع ٣٢ جنيها إسترلينيًا 

 حاولت مخالفته لركن سيارته بطريقة غير شرعية 

 نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية صورا 
لصامويل ايتو مهاجم نادي انتر ميالن االيطالي 
وهو يتوسل لشرطية املرور من اجل تفادي غرامة 

قيمتها ٣٢ جنيها إسترلينيا.
  وعلقت الصحيفة حول هذه احلادثة ســـاخرة 
مـــن الالعب وقالت «رغم أن ايتو يعتبر من أعلى 
العبي كرة القدم راتبا بتقاضيه ما يقارب ١٠ ماليني 

يورو إال انه توســـل شـــرطية املرور من اجل أن 
يتفادى الغرامة املفروضة لركن سيارته بطريقه 

غير شرعية في شوارع ميالنو.
  وأضافت الصحيفة، ورغم ذلك لم ينجح ايتو 
في محاوالته ومت إجباره علـــى دفع املبلغ وكان 
واضحا مـــن وجهه عالمة عدم الرضا عندما غادر 

موقع احلدث. 

 اعلن االحتاد الفرنسي لكرة القدم وفاة موريس غيغ، ثاني وآخر 
حكم فرنسي ادار املباراة النهائية لكأس العالم وذلك في مونديال 
١٩٥٨ بني البرازيل والسويد الدولة املنظمة (٥ - ٣). وتوفي غيغ 
املولود في ٤ اغسطس ١٩١٢ في مدينة آرل، عن ٩٨ عاما االحد املاضي 

في مرسيليا حيث يقيم منذ عدة سنوات.
  وقاد غيغ نهائي مســـابقة كأس فرنسا عامي ١٩٥٥ و١٩٥٦، ثم 
اختير لقيادة املباراة النهائية في مونديال ١٩٥٨ ليصبح الفرنسي 
الثاني الذي يقوم بهـــذه املهمة بعد جورج كابديفيل في مونديال 

١٩٣٨ في فرنسا.

 نفى يورغن كلوب مدرب بوروسيا دورمتوند األملاني ما تردد 
من شــــائعات حول اهتمام فريقه بضم مهاجم بايرن ميونيخ 

ميروسالف كلوزه. 
  ونقل موقع «ســــبوكس» الرياضي عن كلوب: «في موقفنا 
هذا، علينا أن نتقبل وجودنا دائما على الصفحات الرئيســــية 

للصحف.
  وأضاف، ولكن ما أقوله في هذا األمر هو أنني أنفي صحته 
متاما». وكانت صحيفة «بيلد» األملانية قد أشارت إلى أن كلوب 

يسعى لضم كلوزه. 

 حسم ميالن لقاء القمة وهزم 
ضيفه نابولي بثالثية نظيفة 
ملحقا به اخلسارة االولى بعد 
٣ انتصارات متتالية، في ختام 
املرحلة السابعة والعشرين في 

الدوري االيطالي.
  فعلى ملعب «سان سيرو» في 
ميالنو وامام ٨٠ الف متفرج، رمى 
ميالن بكل ثقله منذ بداية اللقاء 
وهاجم بضراوة لكنه اصطدم 
بتنظيم دفاعي عبر اكثر من خط 
بدءا من وسط امللعب، ولم تسنح 
له اال فرصة حقيقية واحدة عن 
طريق الهولندي مارك ڤان بومل 
الذي انفرد واطلق قذيفة قوية 
من اجلهــــة اليمنى تصدى لها 
احلارس الدولــــي مورغان دي 

سانكتيس (٣٥).
  في املقابل، لم يهدد نابولي ـ 
الذي لم يحقق اي انتصار على 
مضيفه منذ عام ٢٠٠٨ ـ مرمى 
احلارس كريستيان ابياتي رغم 
احملــــاوالت الكثيرة من الهداف 
االوروغوياني ادينسون كاڤاني 

الســــلوفاكي  الدولي  واملهاجم 
ماريك هامسيك.

  وبدأ ميالن الشــــوط الثاني 
بالقوة ذاتها والعزمية واالصرار 
على حتقيق الفوز فأهدر العبوه 
فرصتــــني متتاليتــــني قبل ان 
يحتسب احلكم جانلوكا روكي 
ركلة جزاء اثــــر ملس للكرة قد 
ال يكــــون مقصــــودا من جانب 
ســــلفاتوري ارونيكا ترجمها 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش 
الى هدف (٤٩) هو الرابع عشر 

له في البطولة.
فــــي هجمة    وارتــــد ميالن 
معاكســــة بعــــد ان ضاعــــت 
فرصة على نابولي، وارســــل 
ابراهيموڤيتش كرة طويلة حلق 
بهــــا باتو دون رقابة في اجلهة 
اليسرى وانتظر وصول بواتيغ 
من اخللف ووضع له الكرة على 
قدمه عكسية تابعها االخير في 
الشباك (٧٧). وانهار نابولي، 
وتابع باتو هوايته في الهروب 
اثنني وانتظر  وواجه مدافعني 

اليــــوم ارســــنال مــــع ليتون 
ومانشستر سيتي مع استون 

ڤيال في الدور الـ ١٦.

  إسبانيا

  يخوض برشلونة املتصدر 
مواجهــــة صعبة علــــى ملعب 
امــــام ڤالنســــيا  «ميســــتايا» 
السادســــة  الثالث في املرحلة 
والعشرين من الدوري االسباني 
اليوم. ويقدم برشلونة موسما 
استثنائيا، اذ فاز في ٢٢ مباراة 
من أصل ٢٥ حتى اآلن، وڤالنسيا 
الذي ميــــر بفترة رائعة رفعته 
الى املركز الثالث بفارق ١٠ نقاط 
عن ريال و١٧ نقطة عن الفريق 
الكاتالوني ووضعته في موقع 
مثالي للتأهل الى مسابقة دوري 
أبطال أوروبا في املوسم املقبل. 
سيعتمد برشلونة مجددا على 
«اجلوهرة» االرجنتيني ليونيل 
ميسي متصدر ترتيب الهدافني 
(٢٦ هدفا)، كما سيستفيد من 
عودة العب وسطه تشافي بعد 

وصــــول ابراهيموڤيتش الذي 
اليسرى، لكن  هرب في اجلهة 
البرازيلي خدع اجلميع ورفع 
الكــــرة لولبية من فوق االثنني 
ورافقتها عينــــا احلارس وهي 
تسقط في مرماه (٧٩) مسجال 
هدفه احلادي عشــــر منذ بداية 

املوسم.

  إنجلترا

  تعادل ســــتوك ســــيتي مع 
ضيفــــه وســــت بروميتــــش 
البيون ١ - ١ في ختام املرحلة 
الثامنة والعشرين من الدوري 
االجنليزي. وسجل االيرلندي 
روري ديالب (٥٣) هدف ستوك 
سيتي من متابعة رأسية لكرة 
نفذت مــــن ركلة ركنية، وادرك 
املكسيكي كارلوس ڤيال التعادل 
بعد متريرة عرضية من ستيڤن 
ريد (٨٧) ورفع ستوك سيتي 
رصيده الى ٣٤ نقطة مقابل ٢٩ 

لوست بروميتش.
  وفي مسابقة الكأس، يلعب 

ابالله من االصابة بحسبما ذكرت 
صحيفة «سبورت» االسبانية.

  وسيعود الظهير االمين داني 
ألفيش الى تشكيلة املدرب بيب 
غوارديوال بعــــد انتهاء عقوبة 
امام مايوركا، ويحارب  ايقافه 
ڤالنســــيا على جبهة املسابقة 
القاريــــة االولى، وهــــو مدعو 
ايابا  ملواجهة شــــالكه االملاني 
بعد سقوطه على أرضه ذهابا 
في فخ التعادل ١ - ١. وفي حال 
متكن برشلونة من التغلب على 
ڤالنسيا، ستكون طريقه معبدة 
نحو احملافظة على لقبه، اذ تبقى 
له مباراة ريال مدريد على ارض 
الفارق  االخير في ظل توسيع 
الذي بلغ ٧ نقاط بني الغرميني 

اللدودين.
  يذكر ان مباراة الذهاب انتهت 
بفوز برشلونة ٢ - ١ على ملعب 
«كامب نو» بهدفني من اندريس 
انييستا وكارليس بويول مقابل 

هدف لبابلو هرنانديز.
  وفي باقــــي املباريات يلعب 

ريال سرقسطة مع اتلتيك بلباو، 
خيتافــــي مع اتلتيكــــو مدريد، 
ريال سوســــييداد مع ليڤانتي 
واوساســــونا مع ديبورتيڤو 

الكورونا.
  وكان ملقة تخلى عن املركز 
االخير في الترتيب لضيفه امليريا 
بعد فوزه عليه ٣ - ١ في ختام 
املرحلة اخلامســــة والعشرين 
الدوري االسباني. وسجل  من 
المليريا الفرنسي من اصل عربي 
سفيان فيجولي (٨). وفي الشوط 
الثاني، بكر ملقة في تســــجيل 
هدف التعادل بواسطة االيطالي 
انــــزو ماريســــكا (٥٢). ومنح 
الڤنزويلي خوسيه سولومون 
روندون الفوز الصحاب االرض 
بتســــجيله الهدف الثاني (٧٨)
فــــوز فريقه  وعــــزز خوامني 
الثالث (٩٣) مستفيدا  بالهدف 
من النقص العددي في صفوف 
الضيف الذي طــــرد له العبان 
هما اوللوا (٦٧) وانطونيو لونا 

رودريغيز (٨٨). 

 أرسنال يواجه ليتون ومانشستر سيتي يلتقي أستون ڤيال في الكأس 

 كرة مهاجم ميالن البرازيلي ألكسندر باتو في طريقها إلى مرمى نابولي          (أ.ف.پ) 

 الكاميروني صامويل إيتو يتوسل لشرطية إيطالية 

 عالمية  متفرقات 

فوجئت جماهير كرة القدم بأعطال إلكتروني   
امس مع طـــرح االحتاد األوروبي تذاكـــر بطولة األمم 
األوروبية املقبلة (يـــورو ٢٠١٢) على موقعه ليتعطل 

املوقع بعدها بقليل بسبب الدخول املكثف عليه.
أشار تقرير صحافي امس الى أن لوك كاستاينوس    
املهاجم الواعد لفينورد الهولندي يستعد لتوقيع عقد يبدأ 
ــوام مع فريق إنتر ميالن  ــن يونيو ٢٠١١ وميتد اربعة أع م

اإليطالي.
يتطلع التشيلي مانويل بلليغريني، املدير الفني    
السابق لريال مدريد واحلالي مللقه، إلى املواجهة املرتقبة 
أمام فريقه الســـابق غدا. وقـــال بلليغريني لصحيفة 
«ماركا» امس «اتوقع الترحيب بي من قبل جماهير ريال 
مدريد، كانوا يســـاندوني بشـــدة عندمـــا كنت أدرب 

الفريق».
ذكرت تقارير صحافية امس أن برشلونة االسباني    
زاد اهتمامه بالتشيلي اليكسيس سانشيز مهاجم أودينيزي 
اإليطالي. وأشارت صحيفة «آس» إلى أن كشافي برشلونة 
تابعوا سانشيز وسط أنباء عن طلب أودينيزي ٤٠ مليون 

يورو مقابل االستغناء عن الالعب.
اعترف ماوريتسيو زامباريني، رئيس باليرمو    
اإليطالي أن قراره بإقالة املدرب ديليو روسي من منصبه 
بالنادي كان صعبا ومؤملا للغاية، وعني بدال له سيرسي 

كوزمي.
سيتقلص عدد الفرق املشاركة في الدوري االسترالي    
لكرة القدم إلى عشرة فرق في املوسم املقبل بسبب مشاكل 

مادية كبيرة تواجه نادي نورث كوينزالند فيوري.
أعلن إيندهوڤن الهولندي امس عن جتديد العقد    
احلالي ملدافعه ايريك بيترس ملدة عامني ليبقى مع الفريق 
حتى ٢٠١٤، وقال بيترس «بالنســـبة لي فإنني في قمة 
الســـعادة ألن جتديد العقد يعبر عن مشـــاعر التقدير 

لي».
يرى حارس مرمى يوڤنتوس اإليطالي جيانلويجي    
بوفون أن مدربه لويجي دل نيري، الذي يتعرض لضغوط 
ــم.  ــديدة، ينبغي أن يبقى في منصبه حتى نهاية املوس ش
وقال بوفون «أعتقد أن دل نيري ينبغي أن يبقى حتى نهاية 

املوسم».
أملح الدمناركي كريستيان بولسن، العب ليڤربول    
االجنليزي، إلى أنه يرغب بشـــدة في البقاء مع الفريق 
في الفترة املقبلة. وقال بولسن لصحيفة «ديلي ستار»: 
«في نهاية املوسم سأقيم ما أود فعله بشأن املستقبل، 
هنـــاك العديد من العناصـــر التي ينبغـــي أخذها في 

االعتبار».
ــائل إعالم إيطالية امس أن إنتر ميالن  ذكرت وس   
ــط بارما بليرمي  ــب باهتمام العب خط وس ــي يراق اإليطال
ــي، مع احتمال تقدمه بعرض لضم الالعب الصيف  دزميايل

املقبل.
أكد روبرتو دونادوني، املدير الفني لكالياري    
اإليطالي، أنـــه ال يعتزم الرحيل عن الفريق في الوقت 
الراهن، وقال دونادوني ملوقع «ايتا ســـبورت برس»: 
«بالنسبة لي فإن كالياري ميثل ناديا مهما في مسيرتي، 

أعمل بشكل جيد هنا».
كشف مدير اعمال سائق لوتوس ـ رينو لفورموال    
واحد الپولندي روبرت كوبيتسا ان الوضع «الطبي والنفسي» 
لالخير مطمئن. ويأتي تصريح دانييلي موريلي بعد الزيارة 
التي قام بها رئيس االحتاد الدولي للسيارات الفرنسي جان 
ــفى سانتا  ــائق الپولندي الذي اليزال في مستش تود للس
ــهر املاضي بعد تعرضه  ــا حيث يرقد منذ اوائل الش كورون
حلادث خطير خالل مشاركته في رالي روندي دي اندورا.

أكد مينو رايوال، وكيل أعمــــال املهاجم اإليطالي    
الصاعد ماريو بالوتيلي امس أن موكله لن يترك مانشستر 
سيتي ويرحل إلى جهة أخرى، مثل انتر ميالن اإليطالي.

ــط مانشستر  اعترف غاريث بايل، العب خط وس   
سيتي االجنليزي أن فوز فريقه بلقب بطولة الدوري االجنليزي 

املمتاز لهذا املوسم أصبح مستبعدا. 

 مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
 كأس إنجلترا (الدور الـ ١٦) 

 اجلزيرة الرياضية +٦  ١٠:٤٥  أرسنال ـ ليتون 
 اجلزيرة الرياضية +٥  ١٠:٤٥  مانشستر سيتي ـ أستون ڤيال 

 إسبانيا (المرحلة ٢٦) 
 اجلزيرة الرياضية +٩  ١٠  سرقسطة ـ أتلتيك بلباو 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٠  خيتافي ـ أتلتيكو مدريد 
 اجلزيرة الرياضية +٨  ١٠  ڤياريال ـ هيركوليس 

 اجلزيرة الرياضية +١٠  ١٠  أوساسونا ـ ديبورتيڤو 
 اجلزيرة الرياضية +٧  ١٠  سوسييداد ـ ليڤانتي 
 اجلزيرة الرياضية +٢  ١٢  ڤالنسيا ـ برشلونة 

 كأس المانيا (نصف النهائي) 
 اجلزيرة الرياضية +١  ١٠:٣٠  بايرن ميونيخ ـ شالكه 

 كأس فرنسا (ربع النهائي) 
 ٧  شامبيري ـ أنغيرس 
 ٩  سان جرمان ـ لومان 

 ١٠:٤٥  ليل ـ لوريان 

 قمة نارية بين بايرن ميونيخ وشالكه 
  في نصف نهائي الكأس

 يشهـــد الدور نصـــف النهائـي من مسابقة 
كأس املانيا مواجهة قوية جتمع بايرن ميونيخ 
حامـــل اللقب مع شـــالكه في مبـــاراة نارية 

اليوم.
  وســـتكون مبـــاراة بايرن وشـــالكه اعادة 
ملواجهتهما القوية في الدور ذاته من املسابقة 
العام املاضي عندما فاز الفريق الباڤاري ١ - ٠ 
بهدف رائع ســـجله املهاجم الدولي الهولندي 
اريني روبن في الدقيقة ١١٢ من الشوط االضافي 

الثاني.
  وتكتسي املباراة اهمية كبيرة بالنسبة الى 
الفريقني اللذين يسعيان النقاذ املوسم، حيث 
يتخلفان بفارق كبير عن بوروسيا دورمتوند 
متصدر الدوري، اذ يحتل بايرن ميونيخ املركز 
الرابع بفارق ١٦ نقطة وشـــالكه املركز العاشر 
بفارق ٢٨ نقطة، علما ان الفريق الباڤاري سقط 
سقوطا كبيرا أمام دورمتوند ٣ - ١ في اجلولة 

االخيرة من الدوري.
  وقبل موعد املباراة، صرح الهولندي لويس 
ڤان غال مدرب الفريق الباڤاري بأن بايرن ينوي 
ضم حارس شالكه الدولي مانويل نوير، خالفا 

ملا صرح به ســـابقا بأنه سيعتمد على الشاب 
املتألق توماس كرافت مستقبال.

  وتغلب بايـــرن حامل الرقم القياســـي في 
املسابقة (١٥ لقبا) على شالكه سبع مرات من 
أصل ٩ مواجهـــات في الكأس، وحقق «األزرق 
امللكي» فوزه الوحيد في موسم ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ 

بنتيجة ٢ - ٠.
  أما أشهر املواجهات السابقة بينهما في الدور 
قبل النهائي للمســـابقة، فكان عام ١٩٨٤ حيث 
انتهت املباراة على ملعب شـــالكه بالتعادل ٦ 
– ٦ بعد التمديد في مباراة ســـجل فيها الشاب 
اوالف تون (١٨ عاما) ثالثية لشالكه ورئيس 
بايرن احلالي كارلـ  هاينتس رومينيغه ثالثية 

للفريق االحمر.
   ثم فـــاز بايرن في املبـــاراة املعادة ٣ - ٢ 
وذلك قبل بدء تطبيق نظام االحتكام لضربات 

الترجيح.
  من جهتـــه، يبحــث شالكـــه حامل اللقــب 
اربع مرات اخرها عام ٢٠٠٢، عن التأهل للمرة 
الـ ١٢ الى املباراة النهائية، واالولى منذ ٢٠٠٥ 

عندما خسر أمام بايرن. 

 الم قلق من األخطاء الدفاعية
 أعرب فيليب الم، مدافع بايرن 
ميونيخ، عن قلقه إزاء املستوى 
الفني لفريقه في الوقت الراهن. 
وقال الم لصحيفة «بيلد» امس 
«علينا أن نعيد النظر في طريقة 
لعبنا، لقد أهدرنا بالفعل العديد 

الكثير من  النقاط، وتلقينا  من 
التي  األهداف بســـبب األخطاء 
نرتكبها خالل بناء الهجمات من 

اخللف». 
  وأشـــار إلـــى أن «غالبـــا ما 
نخاطر كثيرا فـــي الدفاع، وفي 

بعض األحيان األخرى نصعب 
األمور على أنفســـنا بشكل غير 

منطقي».
   وتابع «لسنا متماسكني بشكل 
كاف للمنافسة على األلقاب الثالثة 

حتى نهاية املوسم». 


