
Anglia a inventat, din nou, fotbalul
în faþa Iranului

M
area surprizã a
primelor douã
meciuri dispu-
tate în Qatar a
fost cã echipe-
le slabe
au fost�
foarte

slabe. Tradiþia Cupelor Mon-
diale arãta cã formaþiile mici
veneau cu un surplus de ambi-
þie ºi ofereau replici tãioase fa-
voritelor. Nu e timpul pierdut,
dar prima impresie e dezamãgitoia-
re, cu douã formaþii care au arãtat cã
sunt deja învinse înainte ca adversa-

rii sã se încãlzeascã. Jocul Iranului a
avut bãþoºenia unui fular trimis sã se
dueleze cu o spadã bine ascuþitã ºi
plãmãditã din cel mai bun oþel. Cum
la omul sãrac nici norocul nu trage,

iranienii l-au pierdut la înce-
putul meciului pe titularul po-
stului de portar, Beiranvand,
care s-a ciocnit de un coechi-
pier. Fãrã sã apese pe nicio ac-
celeraþie, Anglia a marcat de
trei ori pânã la pauzã (Bellin-
gham 35; Saka 43; Sterling

45+1) ºi a controlat posesia într-o
manierã dezarmantã. În faþa deza-
strului, portugezul Carlos Queiroz,

antrenorul Iranului, a operat trei
schimbãri sperând cã va drege busu-
iocul. La 4-0, când Southgate se pre-
gãtea sã opereze patru schimbãri
pentru a-ºi odihni piesele grele, ira-
nienii au reuºit sã înscrie pentru ono-
are. Focul de paie a fost stins repede
de o combinaþie Kane � Rashford,
care a trecut cifra 5 pe tabela de mar-
caj. Grealish înscris în minutul 90,
dar pomelnicul cu goluri a fost închis
de golul din penalty al lui Taremi (tot
el a înscris ºi în minutul 65), consfin-
þind un scor, 6-2, care spune absolut
totul despre ceea ce a fost pe teren.
De menþionat, totuºi, cã am avut 27

de minute de prelungiri (14 în prima
reprizã ºi 13 în a doua), pe motiv de
accidentãri.

Toþi aceeia care au afirmat cã e
turneul inventatorilor fotbalului au
motive de satisfacþie ºi au obþinut
deja confirmãrile necesare. Dacã tot
am invocat tradiþia, aceasta aratã cã
ne lãmurim de cum stã treaba cu fa-
voritele la titlu abia dupã ce intrãm în
fazele eliminatorii. În grupe se încãl-
zeºte motorul, se curãþã bujiile, se
mai umflã un cauciuc, se testeazã ro-
ata de rezervã, iar din optimi începe
cursa cu adevãrat durã. Cert este cã o
echipã mare nu face paºi greºiþi ºi

Anglia nu a fãcut. A jucat cu fundaºii
centrali la mijlocul terenului, a folo-
sit, în cel mai pur stil clasic �aripile�,
dar nu a abuzat de centrãri, ºi a com-
binat inteligent, inclusiv în careul
advers.

Trebuie spus, însã, cã ºi Iranul a re-
purtat o victorie. Fanii acestei echipe
au câºtigat înainte de start duelul cu
suporterii englezi, campioni mondiali
la cântat ºi încurajat, dar ºi la prostii,
pe care nu le mai pomenim. De vinã
poate fi ºi cãldura copleºitoare din afa-
ra arenelor combinatã cu aerul condi-
þionat din interior, ca sã nu vorbim de
lipsa acutã de ...bere. n

Fotbalde
doilei,
investiþii
desutede
miliarde

ª
ocul prestaþiei penibile a
echipei naþionale a Qatarului
în primul meci la turneul fi-
nal a fost resimþit de absolut
toatã lumea din aceastã þarã,

unde existã un public pãtimaº. Cu
speranþele setate la nivel maxim, o
parte dintre suporterii au plecat de la
stadion înainte de fluierul de final sã-
tui de jocul haotic ºi nervos al proprii-
lor favoriþi. Încã din primele minute
lucrurile s-au tranºat în favoarea
sud-americanilor, iar repriza a doua a
reprezentat doar un joc simplu, numit
ºoarecele ºi pisica.

Sã investeºti peste 200 de miliarde
în infrastructurã ºi sã te prezinþi cu o
asemenea echipã indicã doar cã unde-
va a existat un scurt-circuit la nivelul
planurilor.Cuaceastã ocazie au aflat ºi
emirii cã nu tot ce zboarã se mãnâncã
ºi cã banii nu rezolvã chiar totul.

Echipa Qatarului, învinsã de Ecua-
dor în meciul de debut al Cupei Mon-
diale de fotbal 2022, a þinut capul de
afiº al presei locale, care a calificat
drept un �debut de coºmar� la turneul
final, în timp ce ceremonia de deschi-
dere a fost lãudatã de presa localã, care
a subliniat plecarea spectatorilor chiar
înainte de finalulmeciului. �Viºiniii au
tremurat�, a scris cotidianul arabofon
AlRaya, �jucãtorii nu au evoluat la ni-
velul aºteptat�, în timp ce publicaþia
Al Watan a regretat �preþul plãtit pen-
tru slaba prestaþie�, evocând �greuta-
tea responsabilitãþii ºi presiunea�. Co-
tidianul anglofon Qatar Tribune subli-
niazã �debutul de coºmar� al echipei
naþionale qatariene ºi �nervozitatea�
portarului Saad Alsheeb, autorul unei
ieºiri neinspirate la golul anulat pentru
ofsaid în minutul 3 al partidei, iar apoi
sancþionat cu un penalty pentru un fa-
ult la Valencia dupã un sfert de orã.
�Misiunea se anunþa una complicatã
pentru Qatar, dar maniera în care
echipa s-a prãbuºit în faþa Ecuadorului
are de ce sã nemulþumeascã suporterii
locali�, a adãugat Gulf Times pe
site-ul sãu.

În schimb, ceremonia de deschide-
re a Cupei Mondiale a fost lãudatã de
cotidianul Qatar Tribune, pe care a ca-
lificat-o �Extraordinarã!�. �Un specta-
col contemporan global, care a tran-
smis un mesaj important arabilor din
lumea întreagã�, a adãugat publicaþia.
Ceremonia a fost apreciatã ºi de o par-
te a presei din lumea occidentalã, dar
nu au lipsit ºi micile critici.

Evident cã spectatorii neutri nu
aveau mari aºteptãri de la echipa gaz-
dã, dar nici nu se gândeau cã poate fi
atât de dezorientatã. Cert este cã
înfrângerea are o parte bunã pentru ab-
solut toatã lumea, inclusiv pentru gaz-
de. Cu aceastã ocazie s-a demontat un
zvon care vorbea de de vânzarea me-
ciului pentru câteva milioane de euro.
Onoarea ambelor echipe a rãmas in-
tactã, punctele s-au dus doar la ecua-
dorieni, care au demonstrat cã se pri-
cep mult mai bine sã plimbe minge în
spiritul jocului. (D.N.)
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