
Messi l-a
depãºit pe
Maradona
la numãrul
de meciuri
jucate la
CM

L
ionel Messi a devenit fotbali-
stul argentinian cu cele mai
multe meciuri disputate la
C u p a M o n d i a l ã ( 2 2 ) ,

depãºindu-l pe idolul sãu Diego Ma-
radona, dupã succesul naþionalei �al-
biceleste� în faþa Poloniei (scor 2-0),
graþie cãruia sud-americanii s-au ca-
lificat în optimile de finalã ale com-
petiþiei.

�Amaflat acest lucru de curând, nu
ºtiam. Este o bucurie pentru mine sã
pot continua sã obþin astfel de recor-
duri. Cred cã Diego ar fi super fericit
pentru mine, pentru cã mereu mi-a
arãtat multã afecþiune, a fost mereu
fericit când lucrurile au mers bine
pentru mine�, a declarat Messi. Din-
colo de statistici ºi contabilitatea fot-
balului,Maradona e imposibil de ega-
lat, deja a trecut în legendã; în plus,
urmãtorul argentinian care se va
putea compara cu el trebuie sã câºtige
o Cupã Mondialã.

Cãpitanul Argentinei, care a ratat
un penalty chiar înainte de pauzã (39),
s-a declarat mulþumit de prestaþia
echipei sale în faþa polonezilor:
�Ne-am atins primul obiectiv, care a
fost sã ieºim din aceastã grupã, dupã
ce am început aºa cum am fãcut-o
(înfrângere în faþa Arabiei Saudite,
scor 1-2 - n.red). Am fost foarte fru-
strat cã am ratat penalty-ul, pentru cã
ºtiam cã un gol poate schimba tot jo-
cul, cã te poate face sã joci altfel. Dar
cred cã dupã penalty-ul pe care l-am
ratat echipa a ieºit mai puternicã. Cei
de pe bancã m-au încurajat ºi cred cã
am fãcut un meci grozav, un joc fru-
mos. Dupã primul gol, totul a mers
aºa cumne-am dorit. Am reînceput sã
facem ceea ce am fãcut de atât timp ºi
ceea ce am încercat sã facem de la
începutul Cupei Mondiale, dar nu am
putut din diverse motive. Însã faptul
cã am reuºit sã o facem astãzi ne dã
încredere pentru viitor�.

În optimile de finalã, Argentina va
întâlni Australia, iar decarul argenti-
nian a comentat: �ªtim cã de acum
înainte totul este foarte dificil. Cã ori-
care ar fi adversarul, va fi complicat.
Am vãzut recent, chiar noi, cã orice
adversar poate face un meci bun
împotriva ta ºi te poate învinge. Aºa
cãdemâine începemsãnepregãtim�.

Argentina va înfrunta Australia în
optimile de finalã aleCupeiMondiale
2022, sâmbãtã, pe Ahmad Bin Ali
Stadium din Ar-Rayann (21:00).

O.D.

Înfrângeri care aduc mai multã bucurie
decât victoriile

T
urneele finale ale Cam-
pionatelor Mondiale
oferã numeroase lecþii
de viaþã. Uneori
existã manifestã-
ri �contra natu-
rii�, lucruri nefi-

reºti pemoment, dar care lamo-
mentul decontului final au logi-
ca lor.

Existã înfrângeri care aduc
bucurie ºi victorii mai amare decât
pelinul. Sunt goluri primite care tre-
zesc la viaþã o echipã ºi mari ratãri

care ajutã grupul sã se regãseascã.
Ultima etapã a grupelor ne-a de-

monstrat din plin cã înmijlocul soco-
telilor legate de calificare exi-
stã numeroase ciudãþenii.Me-
xicanii au fãcut primul lor
meci curajos la CupaMondia-
lã, s-au zbãtut, au ratat enorm,
au câºtigat în cele din urmã,
dar finalul i-a gãsit într-o nea-
grã disperare. Un gol ºi câteva

cartonaºe galbene i-au despãrþit de
calificare ºi peste ani doar asta va
conta, cã nu au ieºit din grupã.Antre-

norul a demisionat, suporterii au ple-
cat triºti de la stadion, fiesta a fost
abandonatã ºi toate acestea dupã o
victorie.

Polonia a fãcut contra Argentinei
unul dintre cele mai proaste meciuri
ale sale din ultimul deceniu. Nu a tras
la poartã, nu a combinat, a trecut cu
greu de centrul terenului ºi toate ace-
stea într-unmeci decisiv. La final, po-
lonezii s-au bucurat din plin de califi-
care, antrenorul lor dã lecþii ºi îºi con-
tinuã bine-mersi treaba, toate acestea
dupã o înfrângere destul de ruºinoasã,

nu atât ca proporþii ale scorului.
Tunisia a învins campioana mon-

dialã. Nu mai comentãm modul cum
s-a prezentat Franþa. O mare victorie
urmatã de o enormã dezamãgire, fãrã
ajutor din meciul Australia � Dane-
marca, tunisienii s-au ales doar cu o
victorie inutilã.

Leo Messi a ratat un penalty,
într-un moment dificil, dar nereuºita
lui nu a fãcut decât sã-i mobilizeze pe
colegi. Lewandowski nu a tras niciun
ºut la poartã, abia dacã a atins min-
gea, dar cu toate acestea, având în ve-

dere contextul, a se citi calificarea, a
continuat sã fie lãudat. Portarul arab
Mohammed Alowais a apãrat extra-
ordinar, dar asta nu a contat prea mult
pentru echipa lui, care a pierdut me-
ciul, în schimb prestaþia lui a cântãrit
enorm pentru o altã formaþie, care
avea nevoie disperatã ca el sã nu mai
primeascã încã un gol în minutele de
prelungire.

Ca sã citãm dintr-un clasic în viaþã,
nu trebuie sã eludãm meandrele con-
cretului, chiar dacã uneori ne par ab-
solut nefireºti. n
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