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Paulo Fonseca pojawił się po południu na tradycyjnej konferencji prasowej.
Oto co miał do powiedzenia, jeśli chodzi o poszczególnych graczy i taktykę
na spotkanie.
Spodziewasz się mieć Chrisa Smallinga także w Lidze Europy?
- Pracujemy nad tym, ufam, że Smalling będzie mógł zagrać w Lidze Europy.
Smalling jest teraz kontuzjowany i nie będzie go jutro w Brescci. Fazio
będzie zarządzał trójką obrońców? Jak się czuje Dzeko?
- Tak, zagramy trójką w obronie i jutro zagra Fazio. Jeśli chodzi o Dzeko, zobaczymy.
Nie możemy zapominać, że zagrał w ostatnich dwóch meczach i miał mało czasu na
odzyskanie kondycji. W ostatnim meczu pracował bardzo dużo w defensywie,
rozmawiałem z nim wczoraj, był trochę zmęczony. Chcę z nim porozmawiać jeszcze
dziś, aby zobaczyć jak się czuje fizycznie i potem zdecyduję.
Przy braku Smallinga i Cristante, w trójce obrońców może zagrać Kolarov?
- Jak już powiedziałem, jutro zagra Fazio, ale myślę, że Kolarov może także grać na
tej pozycji. Robił to już w przeszłości, może grać w trójce.
Jesteś zadowolony z sezonu Lorenzo Pellegriniego? W czym jeszcze może
się poprawić?
- Nigdy nie jestem zadowolony, ale pokładam totalne zaufanie w Pellegriniego.
Wiecie, że bardzo go lubię jako piłkarza, jest świetnym graczem. Jest młodym
graczem, który mu się poprawić. Nie możemy zapomnieć, że miał problemy, był
kilka razy kontuzjowany w tym sezonie.
Gdy wykluczasz graczy z powodu wyboru technicznego, wynika to z nie
najlepszej formy fizycznej czy z tego powodu, że nie są skoncentrowani
jakbyś chciał? Kluivert będzie dostępny?
- Są różne sytuacje, w przypadku Bruno Peresa dokonałem wyboru. Jeśli chodzi z
kolei o Kluiverta, nie podobał mi się jego ostatni trening przed ostatnim meczem.
Powiedziałem to mu, porozmawiałem z nim i dlatego nie znalazł się w zespole na
mecz z Parmą. Myślę, że dobrze zareagował, wczoraj bardzo dobrze trenował.
Jeśli potwierdzisz ustawienie wykorzystane już z Parmą, kto z szóstki
Under, Perez, Perotti, Kluivert, Pastore i Zaniolo posiada odpowiednie
cechy by zastąpić Mkhitaryana? Ile minut ma w nogach Zaniolo?
- Wszyscy ci gracze mogą jutro zagrać, posiadają odpowiednie cechy by grać na
pozycji Mkhitaryana. Zobaczymy jutro. Jeśli chodzi o Zaniolo, mówiłem już, że był
wykluczony przez bardzo długi okres. Musimy wybrać odpowiedni moment, aby
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mógł zagrać więcej minut, ale pierwszym aspektem jest zespół, nie mogę myśleć
tylko o Zaniolo. Najpierw muszę myśleć o drużynie, to najważniejsze w tej chwili, w
każdej chwili. Zaniolo zagra więcej minut, jeśli nie będziemy mieli takiej szansy, to
nie zagra.
Kolarov nie wyszedł w ostatnich dwóch meczach w pierwszym składzie,
jest w tyle z kondycją w porównaniu do Spinazzoli czy też już jutro może
wrócić od pierwszej minuty?
- Spinazzola był wyborem, gdyż zagrał dwa dobre mecze. Jeśli jutro będę chciał
zagrać Kolarovem, wiem, że będzie gotowy do gry, gdyż zawsze dobrze trenuje. Jest
graczem, który jest gotowy do gry.
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