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Ce vom
face
Ziarul BURSA vã oferã, începând
de astãzi ºi pânã pe 16 iulie, toate informaþiile relevante legate de Campionatul Mondial de fotbal din Rusia.
Analize, comentarii, scorurile, clasamentele vor fi prezente pe site-ul dedicat turneului la aceastã adresã:
http://www.bursa.ro/cm-2018/.
Dacã e absolut necesar, numãrãm
ºi cornerele sau trecem de uºa vestiarului.
Avem experienþã (CM 2010,
EURO 2012, CM 2014, EURO 2016)
aºa cã promisiunile au acoperire în
cernealã ºi pixeli.
Nu vor lipsi nici concursurile din
pagina noastrã de facebook, în care
veþi avea ocazia sã vã demonstraþi
"competenþele fotbalistice" ºi sã primiþi abonamente la varianta tipãritã a
ziarului.
Fotbalul este o felie de viaþã, vã invitãm sã o gustaþi.
Sã o trãiþi.
Amândouã. n

Desen de MAKE

CAMPIONATUL MONDIAL RUSIA 2018

Start în cãlãtoria spre
centrul fotbalului
rãdina miracolelor se deschide în mod oficial la Moscova.
Cea mai urmãritã competiþie
sportivã la nivel
planetar, turneul
final al Campionatului Mondial, debuteazã
astãzi. În meciul
de deschidere se
vor întâlni Rusia, þara gazdã, ºi Arabia Sauditã. De fapt nici nu conteazã,
interesul este maxim indiferent de numele combatantelor din primul meci.
Vãduviþi de bucuria de a-ºi încuraja favoriþii la aceastã competiþie (de
20 de ani pãþesc acest lucru), fanii fotbalului din þara noastrã sunt conectaþi
prin fire nevãzute cu alte echipe, de la
Brazilia la Germania, de la Argentina
la Mexic sau Spania. Interes existã,

pasiunea e prezentã, oamenii aºteaptã Cupã Mondialã. Din ce am vãzut, pot
niºte confirmãri din punct de vedere sã spun cã totul este pregãtit. Fotbaal spectacolului. Poeþii fotbalului au lul este magie ºi pasiune. Fotbalul
pregãtit deja ode pentru artiºtii Messi poate schimba multe lucruri ºi are
ºi Neymar sau eficientul Ronaldo, dar posibilitatea de a face posibil ca oaoricând pot apãrea versuri-surprizã menii sã simtã lucruri diferite despre
închinate ”zeilor” care se pot naºte pe þãrile lumii. Toatã lumea care va veni
tãrâm rusesc.
în Rusia, va fi binevenitã”.
Existã ºi temeri, e o întreaInfantino a îndemnat Occidengã discuþie legatã de agresivitul la mai multã toleranþã în
tatea unor grupuri extremiste
privinþa relaþiei cu Rusia sau
din Rusia, dar autoritãþile
cu lumea arabã, reamintind cã
promit, cu armate de poliþiºti,
ºi acesta are lucruri de care sã
militari ºi oameni de ordise ruºineze. Rusia a obþinut în
DAN
ne,în spate, cã totul va fi bine. NICOLAIE 2010 organizarea CampionaÎn ciuda multiplelor controtului Mondial de fotbal, care se
verse care au însoþit organizarea ace- va desfãºura între 14 iunie ºi 15 iulie
stui Mondial, preºedintele FIFA, 2018, în unsprezece oraºe din partea
Gianni Infantino, a dat un semnal op- occidentalã a þãrii. Bugetul iniþial
timist încã de la tragerea la sorþi a alocat de cãtre Moscova pentru aceagrupelor: ”Sunt convins cã Mondia- stã competiþie a fost de 14,5 miliarde
lul din Rusia va fi cel mai bun din de dolari, dar preºedintele rus a fost
istorie. Aceasta este misiunea noa- de acord ca totalul costurilor sã poatã
strã, sã organizãm cea mai bunã ajunge la 30 de miliarde de dolari.

Franþa,celmai
scumplotdela
turneulfinal

Celemai
valoroase
zece loturi

Franþa are cel mai valoros lot de la
CM, din punct de vedere al sumelor de
transfer.
Conform analizei realizate de transfermarkt.de, care þine cont de performanþe, de vârstã, de post, club ºi durata contractului, francezii valoreazã în
total 1,08 miliarde de euro, pe urmãtoarea poziþie este Spania - 1,04 miliarde, iar Brazilia e a treia - 952 de
milioane euro.
Cel mai bine cotat francez, Kylian
Mbappe (120 de milioane euro),
depãºeºte ca valoare loturile Suediei
(118,95 milioane euro), Islandei (76,4
milioane euro) ºi Peru (37,5 milioane
euro).
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Franþa
Spania
Brazilia
Germania
Anglia
Belgia
Argentina
Portugalia
Uruguay
Croaþia

Putinnucrede
înRusia
euro
1.080.000.000
1.040.000.000
952.000.000
885.000.000
874.000.000
756.000.000
708.000.000
465.000.000
367.500.000
354.500.000

Preºedintele rus Vladimir Putin nu
are prea mari aºteptãri de la naþionala
de fotbal a þãrii sale ºi spune cã favorite la titlu ar fi Brazilia, Argentina,
Spania ºi Germania: “Din pãcate,
echipa noastrã nu s-a bucurat de rezultate mari în ultima vreme. (...) Dar
noi, toþi fanii ºi iubitorii de fotbal din
Rusia, avem mari speranþe cã echipa
noastrã va juca bine ºi va lupta pânã la
final. La Cupa Mondialã anterioarã,
Germania a jucat minunat, iar Spania
a avut un fotbal frumos. Cu siguranþã
existã ºi alþi pretendenþi la trofeu, dar
va câºtiga cel mai bun’’. Putin a mai
afirmat cã principalul obiectiv al autoritãþilor ruse este sã asigure o bunã
organizare a turneului final, care sã fie
un ‘’adevãrat festival pentru milioane
de microbiºti din lumea întreagã’’.
(continuare în pagina 2)

