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تعهد هنريخ مخيتاريان العب 
وسط مانشستر يونايتد بالتحسن 
في ثاني مواسمه مع النادي قائال 
إن ال��ظ��روف التي مر بها جعلته 

أكثر قوة من الناحية الذهنية.
ووص��ل مخيتاريان إل��ى أولد 
ترافورد من بروسيا دورمتوند 
في بداية املوسم املاضي وانتظر 
حتى سبتمبر أي��ل��ول ليشارك 
أس��اس��ي��ا م��ع فريقه اجل��دي��د في 
ال���دوري املمتاز أم��ام مانشستر 
س��ي��ت��ي ق��ب��ل أن ي��ق��وم امل���درب 

بتغييره بني الشوطني.
وحت��س��ن أداء الع���ب منتخب 
ارمينيا ف��ي النصف الثاني من 
املوسم وأنهاه بقوة وهز الشباك 
ف��ي انتصار 2 -صفر ف��ي نهائي 
ال���دوري األوروب����ي على أياكس 

امستردام.
وأبلغ مخيتاريان الصحفيني 
»بالطبع سأصبح العبا أفضل بعد 

هذه التجربة«.
وتابع »رغ��م الصعوبات التي 
واج��ه��ت��ه��ا امل��وس��م امل��اض��ي ف��إن 
زمالئي ساعدوني كثيرا. أصبحت 

أكثر قوة من الناحية الذهنية.
»أخرجت هذه الظروف أفضل ما 
لدي. عملت بكل جد ألظهر للجميع 
ق��درات��ي وم��ا أستطيع أن أقدمه 

للفريق«.

وق��ال مخيتاريان إن يونايتد 
وضع أهدافا كبيرة للموسم املقبل 
بعدما حصد لقبي كأس الرابطة 
والدوري األوروبي في أول موسم 
للمدرب جوزيه مورينيو في أولد 

ترافورد.

وأضاف الالعب البالغ من العمر 
28 عاما »امل��درب نفسه قال إننا 

نحتاج إلى بذل املزيد.
وت��اب��ع »نعلم أن ه��ذا املوسم 
سيكون أصعب ألننا سنلعب في 
دوري األب��ط��ال ول��ي��س ال���دوري 

األوروبي وهو أمر مختلف«.
ويستضيف ي��ون��اي��ت��د، ال��ذي 
احتل املركز السادس في الدوري 
املوسم املاضي، فريق وست هام 
يونايتد في 13 أغسطس آب في 

افتتاح مشوارهما بالبطولة.

ريال مدريد لم يسجل سوى هدف واحد في ضربات اجلزاء

مخيتاريان ولوكاكو في تدريبات مانشستر يونايتد

مخيتاريان يتعهد بتقدمي موسم استثنائي مع يونايتد

ي���ق���ول الع�����ب ال����وس����ط س��ي��س��ك 
فابريغاس إنه يتعني على الفارو موراتا 
املنضم حديثا إلى تشيلسي في صفقة 
قياسية وميشي باتشواي ترك بصمة 
سريعة ف��ي امل��وس��م املقبل لتعويض 

غياب دييجو كوستا.
ووصل موراتا إلى ستامفورد بريدج 
االس��ب��وع امل��اض��ي ف��ي صفقة قدرتها 
وسائل اع��الم بنحو 70 مليون جنيه 
استرليني )91.11 مليون دوالر(م��ن 
ريال مدريد االسباني. وسيحل بدال من 
مهاجم تشيلسي األول دييجو كوستا 
ال��ذي أبلغه ال��ن��ادي ان��ه أصبح خارج 

حساباته للموسم اجلديد.
وم���ع ع���ودة تشيلسي إل���ى دوري 
األب��ط��ال يتوقع أن يتحمل باتشواي 
أيضا جزءا من احلمل التهديفي للفريق 
بعد أن لعب أساسيا سبع مباريات فقط 

في كل املسابقات املوسم املاضي.
وأبلغ فابريغاس الصحفيني »إنهما 
مهاجمان يافعان يتعني عليها ترك 
بصمة ف��ي أس���رع وق��ت ممكن النهما 

الثنائي الهجومي الرئيسي«.
وت��اب��ع »ع��ن��دم��ا ت��ص��ب��ح امل��ه��اج��م 

الرئيسي في تشيلسي فانك حتتاج إلى 
القتال على كل اجلبهات واملسابقات وأن 

تسجل الكثير من األهداف«.
وأض���اف »م��ورات��ا ميلك امكانيات 
كبيرة ويحتاج مثل ميشي إلى التحسن. 
الكرة في ملعبهم للوصول ال��ى أعلى 

مستوى«.
ويعتقد فابريغاس أن الفريق كله 
سيحصل على مزيد من الفرص الثبات 
ق����درات ال��الع��ب��ني ف��ي امل��وس��م املقبل 
حيث يسعى امل��درب انطونيو كونتي 
للمنافسة على لقبي ال���دوري املمتاز 

ودوري األبطال.
وأض���اف فابريغاس »ف��ي املوسم 
املاضي وبسبب جدول املباريات وفي 
غيابنا عن دوري األبطال وخروجنا 
املبكر م��ن ك��أس ال��راب��ط��ة ك��ان معظم 
الالعبني يحتفظون بلياقتهم طيلة 
املوسم وبالتالي لم يضطر املدرب إلى 

اجراء الكثير من التغييرات«.
وتابع »قال املدرب نفسه إن موسما 
طويال ينتظرنا سنخوض فيه الكثير 
من املباريات ولذلك أثق أننا سنحصل 

على فرص أكبر للعب«.

فابريغاس: على موراتا ترك بصمة سريعة لتعويض كوستا

موراتا أمام حتِد جديد

ط��ل��ب ال��ب��رت��غ��ال��ي ج��وزي��ه 
مورينيو مدرب مانشستر يونايتد 
م��ن اجل��ن��اح أنطوني مارسيال 
تقدمي أداء أكثر اتساقا واستقرارا 
بعدما تألق املهاجم الفرنسي في 
انتصار ودي بركالت الترجيح 
على ريال مدريد األحد خالل فترة 

االعداد للموسم اجلديد.
وق���دم م��ارس��ي��ال ع��رض��ا أث��ار 
االع���ج���اب ح��ي��ث ان��ط��ل��ق داخ��ل 
منطقة اجل���زاء م��ت��ج��اوزا ثالثة 
مدافعني ليصنع هدفا إلى جيسي 
لينجارد ال��ذي افتتح التسجيل 

ليونايتد.
وأدرك ري��ال مدريد التعادل 
ف��ي الدقيقة 69 بعدما ارتكب 
فيكتور ليندلوف مخالفة ضد تيو 
هرنانديز العب ريال داخل املنطقة 
ليسجل البرازيلي كاسيميرو من 

نقطة اجلزاء.
وح��س��م ي��ون��اي��ت��د امل���ب���اراة 
بركالت الترجيح في سانتا كالرا 

بالواليات املتحدة.
وقال مورينيو إنه ملس حتسنا 
في طريقة عمل مارسيال خالل 
التدريبات قبل املوسم اجلديد لكن 
الالعب البالغ من العمر 21 عاما 
سيحتاج إلى بذل املزيد في أرض 

امللعب القناعه بقدراته.
وأب��ل��غ مورينيو الصحفيني 

»ن���ري���د امل���زي���د م���ن االت���س���اق 
واالستقرار ملوهبته. اليوم كان 
ايجابيا بالنسبة له ولذلك تركته 

ملدة 90 دقيقة في امللعب«.
وتابع »استمتع باألمر وقام 
بتجربة بعض االشياء. من املهم 
جتربة أشياء جديدة في مباريات 
ودي��ة. األم��ر كان جيدا ملارسيال 

وثقته في نفسه«.
وأض��اف »أستطيع القول انه 
يتدرب بشكل أفضل من السابق. 

يعمل بقوة أكثر من السابق. كل 
ما يتعني عليه فعله ان يحافظ 

على استقرار املستوى«.
وسيواجه يونايتد منافسه 
برشلونة االسباني يوم االربعاء 
ف��ي العاصمة واش��ن��ط��ن بينما 
حتوم شكوك حول جاهزية اندير 
هيريرا الذي استبدل في الشوط 

الثاني بعد تعرضه الصابة.
وأض���اف امل���درب البرتغالي 
»يبدو ان االص��اب��ة كانت مؤملة 

جدا لدرجة انها اجبرت اندير على 
اخلروج.. يتعني االنتظار ملعرفة 
حجمها .. حدث األمر أمام مقاعد 
البدالء. كانت عنيفة ورمبا يكون 
قد أصيب في الضلوع لكني لست 
م��ت��أك��دا«. ويغيب ع��ن مورينيو 
بالفعل ثنائي الدفاع ماركوس 
روخو ولوك شو واجلناح آشلي 
ياجن قبل انطالق املوسم اجلديد 
بعدما تعرض الثالثي الصابات 

طويلة في نهاية املوسم املاضي.

مارسيال في صراع على الكرة مع حكيمي أشرف العب الريال

مورينيو يتحدى مارسيال إلخراج أفضل ما عنده

مانشستر سيتي يضم الفرنسي 
بنجامان مندي من موناكو
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تغلب مانشستر يونايتد على ريال مدريد 
بعد رك��الت ترجيح سيئة ليل األح��د فشل 
خاللها سبعة العبني في التسجيل عقب انتهاء 
مباراتهما في كأس األبطال الدولية لكرة القدم 

بالتعادل 1-1 في جنوب كاليفورنيا.
وتقدم يونايتد، الذي فاز 2-1 في ركالت 
الترجيح، قبل نهاية ال��ش��وط األول عندما 
انطلق أنطوني مارسيال داخل منطقة اجلزاء 
متجاوزا ثالثة مدافعني ليهيأ الكرة إلى جيسي 

لينجارد ليسجل من مدى قريب.
وأجرى الفريقان العديد من التغييرات بني 
الشوطني وهو ما أثر على ايقاع اللعب. ولعب 
الطقس احل��ار دورا أيضا في تراجع األداء 
بينما بقي 65109 مشجعني في انتظار الهدف 

التالي.
وجاء الهدف في الدقيقة 69 بعدما ارتكب 
فيكتور ليندلوف مخالفة ضد تيو هرنانديز 
العب ري��ال داخ��ل املنطقة ليسجل البرازيلي 

كاسيميرو من نقطة اجلزاء.
وك��ان بوسع كاسيميرو التسجيل مرة 
أخرى من نقطة اجلزاء خالل ركالت الترجيح 
لكنه سدد في العارضة في احملاولة اخلامسة 

لريال ليمنح االنتصار ليونايتد.
وضاعت الركالت األرب��ع األول��ى وهو ما 
أثار ضحك اجلماهير التي لم تشاهد الكثير 
م��ن الفريقني ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي. وسجل 
هنريخ مخيتاريان ودال��ي بليند ليونايتد 

بينما كان لويس ميجيل كويزادا الوحيد بني 
العبي ري��ال ال��ذي جنح في هز الشباك في 

ركالت الترجيح.
وك��ان ج��وزي��ه مورينيو م��درب يونايتد 
سعيدا بالفوز لكنه أك��د أنها ليست سوى 
مباراة تدريبية. وكان مصدر القلق الوحيد له 
في املباراة خروج العب الوسط أندير هيريرا 
مصابا بعد اشتراكه كبديل في الشوط الثاني.
وق��ال مورينيو »أق��ول دائما لالعبني.. ال 

تخاطروا في مباراة ودي��ة. إذا شعرت بأي 
شيء أو شعرت بأن شيئا ما سيحدث فيجب 
أن تخرج على الفور ألن النتيجة ليست مهمة«.
وأب����دى زي���ن ال��دي��ن زي����دان م���درب ري��ال 
سعادته مبا شاهده من فريقه في مباراته 
الودية األولى في فترة االعداد للموسم اجلديد.
وأبلغ زي��دان الصحفيني »كانت مباراتنا 
األول��ى وأبلينا بالء حسنا أم��ام فريق خاض 
أرب��ع أو خمس م��ب��اري��ات. أعتقد أنها كانت 

مواجهة إيجابية«.
وأضاف »نأمل أن نواصل استعادة مستوانا 

سريعا وهذا ما نعمل عليه اآلن«.
ويلتقي الفريقان مجددا في كأس السوبر 
االوروب��ي��ة ف��ي الثامن م��ن أغسطس آب في 

مقدونيا وهي مواجهة ستكون أكثر تنافسية.
ويلعب ري��ال بطل اوروب��ا ضد مانشستر 
سيتي في مباراته القادمة بينما يلتقي يونايتد 

مع برشلونة يوم األربعاء.

مانشستر يونايتد يفوز  على ريال مدريد بركالت ترجيح »كارثية«

أعلن مانشستر سيتي اإلنكليزي عن 
ضم الظهير األيسر الدولي الفرنسي 
بنجامان مندي قادماً من موناكو بطل 

فرنسا.
وق��ال��ت وس��ائ��ل إع����الم إنكليزية 
إن ال���ص���ف���ق���ة ك��ل��ف��ت م��ان��ش��س��ت��ر 

 س��ي��ت��ي م��ب��ل��غ 52 م���ل���ي���ون ج��ن��ي��ه 
إسترليني.

وأكد مانشستر سيتي في بيان على 
موقعه االلكتروني أن مندي وقع عقداً 
مل��دة 5 أع���وام م��ع ال��ف��ري��ق وسيرتدي 

القميص رقم 22.

الظهير األيسر الدولي الفرنسي بنجامان مندي


