
تخلصت هولندا من ذكريات مستواها السيئ الذي 
تسبب في غيابها عن آخر بطولتني كبيرتني وحتى 
املدرب رونالد كومان شعر بالدهشة والسعادة بعد 

الفوز على فرنسا بطلة العالم أمس اجلمعة.
وق��ال ك��وم��ان، عقب ال��ف��وز 2-0 ف��ي روت���ردام، 
ليذيق فرنسا أول هزمية منذ تتويجها بكأس العالم 
»لقد أظهرنا أننا تخلصنا من فترة التراجع، لكن لم 
أتوقع أن نكون الطرف األفضل بوضوح على مدار 

90 دقيقة«.
وهذا الفوز يعني أن هولندا قد تتصدر املجموعة 
لو ف��ازت على أملانيا، يوم اإلثنني املقبل، وتتفوق 
بالتالي ف��ي الترتيب على آخ��ر بطلي ع��ال��م، كما 
أنها ستبلغ ال��دور التالي في بطولة دوري األمم 

األوروبية.
وقال كومان: »لم أتوقع أيضا أن ينجح هذا الفريق 
في التعامل بهذا الشكل مع املباراة. لقد أظهرنا خالل 
تلك الليلة أننا قطعنا خطوات عمالقة. لعبنا بشكل 

رائع جدا من البداية وحتى النهاية«.
لكن ه��ذه امل��رة امتألت كلمات كومان باإلشادة 
والفخر بالعبيه وقال »في املباريات السابقة كانت 
هناك حلظات ميكن أن نلعب فيها بشكل أفضل، 
لكن من الصعب اللعب بشكل أفضل مما لعبنا أمام 

فرنسا«.
وأكد ديباي أن منتخب بالده يسير على الطريق 
: »أنا أستمتع بكيفية تطور الفريق  الصحيح، قائالاً
وإذا جنحنا خ��الل مثل ه��ذه املباريات في حتقيق 
نتيجة إيجابية فهذا يعني أننا نسير على الطريق 

الصحيح«.
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سجل نيكوالي يورجنسن ومارتن بريثويت 
ثنائي هجوم الدامنارك هدفني ليضمنا انتصار 
الفريق 2-1 على ويلز والصعود للدرجة االولى 
ب��دوري االمم االوروب��ي��ة لكرة القدم في مباراة 

مثيرة يوم اجلمعة.
وتراجعت ويلز بفضل هدف يورجنسن قبل 
نهاية الشوط االول واض��اف بريثويت الهدف 
الثاني قبل النهاية. وسجل جاريث بيل هدفا 
بعدها مباشرة لكن االم��ر ب��دا متأخرا للغاية 

بالنسبة ألصحاب االرض.
وبدت ويلز االكثر خطورة منذ البداية واظهرت 
متيزها في العاب الهواء خالل الكرات الثابتة 
وكانت قريبة من التسجيل ع��دة م��رات قبل ان 

يفتتح يورجنسن التسجيل في الدقيقة 42.
وك���ان ل��زام��ا على كاسبر شمايكل ح��ارس 
ال��دامن��ارك ان يكون افضل حاالته ليبعد ركلة 
حرة نفذها بيل قبل النهاية وهي في طريقها نحو 

الزاوية اليمنى العليا ملرماه.
ووضعت النتيجة الدامنارك على قمة املجموعة 
الرابعة بالدرجة الثانية برصيد سبع نقاط قبل 
مباراة على النهاية ستقام على ارضها امام ايرلندا 
التي هبطت بالفعل بينما انهت ويلز في املركز 

الثاني برصيد ست نقاط من اربع مباريات.
وسيصعد املنتخب الدامناركي اآلن للدرجة 
االول��ى وستتاح له فرصة اضافية في التأهل 
لبطولة اوروبا 2020، والتي ستشهد اقامة اربع 
مباريات في استاد باركني في كوبنهاجن، اذا ما 

احتاج اليها. 
فرحة العبي الدامنارك

كومان

كومان: هولندا تخلصت من فترة التراجع
علق مدرب املنتخب األملاني لكرة القدم، يواكيم لوف، على هبوط 
املانشافت إلى املستوى الثاني من مسابقة دوري األمم األوروبية، 
عقب فوز هولندا على ضيفتها فرنسا 2-0 في اجلولة الثالثة قبل 

األخيرة من منافسات املجموعة األولى، بالقول: »علينا تقبل ذلك«.
وقال لوف: »بالنسبة لنا، هذه النتيجة مؤملة بطبيعة احلال، ولكن 

لها«. علينا تقبٌّ
وأض��اف امل��درب ال��ذي يستعد منتخب ب��الده الستضافة هولندا 
بعد اإلثنني املقبل في غيلسنكيرشن في اجلولة األخيرة من دور 
زة  املجموعات للمسابقة القارية احلديثة: »لكن أنظارنا تبقى مركَّ
على كأس أوروبا 2020، والتي سنتأهل إليها ونريد أن نرسل مرة 

أخرى فريقا قويااً«.
وتابع ل��وف: »سنواصل إفساح املجال أم��ام العبينا الشباب 

ودمجهم تدريجيااً في املنتخب الوطني«.
وأكدت هولندا اجلمعة في روتردام أنها استعادت بريقها السابق 
بقيادة مدربها اجلديد رونالدو كومان، عندما تغلبت على فرنسا 
بثنائية نظيفة وأحلقت ببطلة العالم هزميتها األول��ى في آخر 16 

مباراة، وأرسلت أملانيا إلى املستوى الثاني.
وبعدما كانت إلى حد ما خارج حسابات التأهل إلى الدور نصف 
النهائي من املستوى األول لهذه البطولة القارية اجلديدة، بخسارتها 
مباراتها األول��ى في املجموعة األول��ى أمام فرنسا بالذات )2-1(، 
انتفضت هولندا بالفوز الكبير على أملانيا 3-0، ثم حققت فوزها 

األول على »الديوك« منذ الدور األول لكأس أوروبا 2008 )1-4(.
وأصبح التأهل الى الدور نصف النهائي في يد هولندا التي غابت 
عن نهائيات مونديال روسيا الصيف املنصرم، إذ رفعت رصيدها 
الى 6 نقاط في املركز الثاني بفارق نقطة خلف فرنسا التي أنهت 
مبارياتها، فيما تخوض هولندا مباراتها األخيرة اإلثنني ضد أملانيا 
والتعادل فيها سيكون كافيا للتأهل بفضل الهدف الذي سجلته خارج 

لوفملعبها في مرمى أبطال العالم.

لوف: هبوط أملانيا للمستوى الثاني مؤلم
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اإلصابة تبعد راكيتيتش  
عن كرواتيا أمام إجنلترا

قال زالتكو داليتش مدرب كرواتيا ان العب الوسط 
إيفان راكيتيتش سيغيب عن اللقاء املهم واحلاسم امام 
اجنلترا في دوري االمم االوروبية لكرة القدم على استاد 

وميبلي اليوم بسبب االصابة.
وخ��رج راكيتيتش الع��ب برشلونة في الدقيقة 67 
في انتصار املنتخب الكرواتي 3-2 على ارض��ه على 
اسبانيا يوم اخلميس وهو ما منح كرواتيا فرصة تصدر 
املجموعة الرابعة بالدرجة االولى واقتناص مكان في 

الدور قبل النهائي الذي سيقام العام املقبل.
وأضاف داليتش لشبكة سكاي سبورتس ”سيعود 
ال��ى برشلونة. انها اصابة خطيرة. تعرفون انني ال 
اخاطر. اذا ما كانت هناك اي شك بان االصابة ستكون 

خطيرة فإننا سنتركه يستريح“.
وت��اب��ع ”نريد العبني معافني واي��ف��ان ليس سليما 
بنسبة 100 ف��ي امل��ئ��ة. ل��س��وء احل���ظ، فإننا سنلعب 

بدونه“.
وخاض راكيتيتش )30 عاما( 102 من املباريات مع 
كرواتيا لكن داليتش قال إن هناك العبني ميكنهم سد 

الفراغ.
واض��اف ”سنرى من سيكون بديله. لدينا )ماتيو( 
كوفاتشيتش كما ان لدينا )يوسيب( بريكالو و)ميالن( 

باديل.
”يوجد ح��ل دوم��ا ويجب ان نتوقف ع��ن التباكي 
على شخص لن يكون حاضرا معنا. سنعثر على حل 

وسنتوجه لوميبلي لالستمتاع بكرة القدم“.
وسيتأهل الفائز بلقاء األح��د ل��ل��دور قبل النهائي 
لدوري االمم االوروبية بينما سيهبط اخلاسر للدرجة 
الثانية. وسيعني التعادل ان تنتزع اسبانيا صدارة 

املجموعة الرابعة. 

أحرز جورجينيو فينالدم هدفا 
من مدى قريب وهز ممفيس ديباي 
الشباك مرة اخرى من ركلة جزاء 
في الوقت احملتسب بدل الضائع 
ليقودا هولندا للفوز 2 -صفر 
على ضيفتها فرنسا بطلة كأس 
العالم يوم اجلمعة وهبوط أملانيا 
للدرجة الثانية في دوري األمم 

األوروبية لكرة القدم.
وتابع فينالدم تسديدة ريان 
ب��اب��ل ال��ت��ي ارت����دت م��ن هوجو 
ل��وري��س ح���ارس وق��ائ��د فرنسا 
ليضع الكرة في املرمى في الدقيقة 
43 بينما حسم ديباي الفوز ليمنح 
هولندا فرصة ص��دارة املجموعة 
عندما تلعب على أرض أملانيا في 

جلسنكيرشن يوم االثنني املقبل.
ويكفي التعادل فريق امل��درب 
رون��ال��د ك��وم��ان للتأهل ملواجهة 
متصدري املجموعات االخرى في 

يونيو حزيران املقبل.
وحرم لويس هولندا من انتصار 
كبير بتصديه للعديد من الفرص 
بعدما استعاد مستواه حينما قاد 
منتخب ب��الده للفوز بلقب كأس 

العالم في روسيا الصيف املاضي.
وأطلق ديباي تسديدة رائعة 
م��ن رك��ل��ة ح��رة ف��ي الدقيقة 70 

تصدى لها لويس ببراعة.
لكن ه��ول��ن��دا أض��اف��ت الهدف 
الثاني ف��ي الدقيقة الرابعة من 
ال��وق��ت احمل��ت��س��ب ب���دل الضائع 
عندما سقط فرينكي دي يوجن 
داخ���ل املنطقة ليحتسب احلكم 

ركلة جزاء نفذها ديباي بنجاح.
ورش��ح قليلون هولندا، التي 
فشلت في التأهل لبطولة أوروبا 
األخ��ي��رة وك��ذل��ك ك���أس ال��ع��ال��م، 
للتأهل ع��ن ه��ذه املجموعة التي 

ضمت اخر بطلني لكأس العالم.
لكن الفريق الهولندي ظهر قويا 
على ملعب فينوورد أم��ام فرنسا 
التي كانت بحاجة للتعادل فقط 

للفوز باملجموعة.
وظلت فرنسا، رغم خسارتها 
األول��ى منذ الفوز بكأس العالم، 
في صدارة املجموعة األولى لكنها 

أنهت مبارياتها. 

هولندا تفوز على فرنسا بدوري األمم وأملانيا تهبط للمستوى الثاني

احتفال جورجينيو فينالدم وممفيس ديباي بهدف هولندا األول

الدامنارك تهزم ويلز وتصعد للمستوى األول 


