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O
livier Giroud a devenit cel
mai bun marcator din isto-
ria selecþionatei de fotbal
a Franþei, dupã ce a înscris

al 52-lea sãu gol în tricoul Les Ble-
us, depãºindu-l pe fostul interna-
þional Thierry Henry, care deþinea
acest record din 2009.

Giroud, în vârstã de 36 de ani, a
deschis scorul în meciul câºtigat
cu 3-1 de Franþa în faþa Poloniei, în
optimile de finalã ale Cupei Mon-
diale de fotbal din Qatar. Atacantul
echipei AC Milan, aflat la a 117-a
sa selecþie în naþionala Franþei, a
înscris cu aceastã ocazie al patrulea
sãu gol la un turneu final de Cupã
Mondialã, la douãsprezece zile
dupã dubla pe care a reuºit-o în faþa
Australiei (4-1) ºi la opt ani de la
primul sãu gol, în faza grupelor
Cupei Mondial 2014, împotriva
Elveþiei (5-2). Titular la Cupa
Mondialã 2018, Giroud nu a reuºit
sã marcheze, dar a fost unul dintre
artizanii cuceririi titlului mondial
de cãtre Franþa.

Pasator decisiv pentru Giroud în
meciul de duminicã, KylianMbappe
a fost autorul unei duble în faþa Polo-
niei, ajungând la un total de 33 de
goluri în 63 de selecþii. Mbappe, în
vârstã de 23 de ani, l-a depãºit deja
pe Zinedine Zidane în clasamentul
golgheterilor Les Bleus, aflându-se
în prezent pe poziþia ºaptea.

Clasamentul all-time al golghe-
terilor echipei Franþei:1. Olivier Gi-
roud: 52 goluri (117 selecþii,
începând din 2011); 2. Thierry
Henry: 51 goluri (în 123 de selecþii,
între 1997 ºi 2010); 3. Antoine
Griezmann: 42 goluri (114 selecþii,
începând din 2014); 4.Michel Plati-
ni: 41 goluri (în 72 de selecþii, între
1976 ºi 1986); 5. Karim Benzema:
37goluri (în 97de selecþii, începând
din 2007); 6. David Trezeguet: 34
goluri (în 71 de selecþii, între 1998
ºi 2008); 7. Kylian Mbappe: 33 de
goluri (63 de selecþii, începând din
2017); 8. Zinedine Zidane: 31 de
goluri (în 108 selecþii, între 1994 ºi
2006); 9. Just Fontaine: 30 de goluri
(în 21 de selecþii, între 1953 ºi
1960); 10. Jean-Pierre Papin: 30 de
goluri (în 54 de selecþii, între 1986
ºi 1994). Clasamentul celor mai
buni marcatori francezi la Cupa
Mondialã: 1. Just Fontaine: 13 go-
luri la o singurã ediþie (1958), un re-
cord încã neegalat; 2. KylianMbap-
pe: 9 goluri în douã ediþii (2018 ºi
2022); 3. Thierry Henry: 6 goluri în
patru ediþii (1998, 2002, 2006,
2010); 4. Michel Platini: 5 goluri în
trei ediþii (1978, 1982, 1986); 5. Zi-
nedine Zidane: 5 goluri în trei ediþii
(1998, 2002, 2006); 6. Antoine
Griezmann: 4 goluri în trei ediþii
(2014, 2018 ºi 2022); 7. Olivier Gi-
roud: 4 goluri în trei ediþii (2014,
2018 ºi 2022). (O.D.)
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Prima fazã a Cupei Mondiale, ca o
competiþie de curling
P

rimele meciuri din optimi
aratã cã în grupe calculele
s - au f ãcu t foa r t e
bine. Lipsit de mora-

litate, dar eficient. Adversa-
rii grei au fost mãturaþi prin
indirecte ºi aºa s-a ajuns ca
meciurile din optimi în urma
cãrora s-au calificat Olanda,
Argentina, Franþa ºi Anglia sã fie
unele fãrã pic de suspans, câºtigate
la pas de favorite, care scãpaserã la

timp de de formaþiile incomode.
Faza grupelor a avut desfãºura-

rea unui joc de curling, în care
se mãturã bine gheaþa, astfel
încât bucata de granit sã ajun-
gã la þintã fãrã probleme. Mã-
turoiul a eliberat calea ºi pe
post de impuritãþi care stricau
luciul gheþii s-au aflat Germa-

nia, Uruguay, Mexic. Alte formaþii
cu pretenþii (Belgia, Danemarca,
Serbia) au avut grijã sã alunece sin-

gure din calea echipelor cu planuri
bine închegate ºi obiective clare.

Chiar ºi cei care au gãsit justifi-
care pentru unele non-combaturi
din cadrul grupelor au admis cã pri-
mele optimi au fost lipsite de sare ºi
piper ºi cã a lipsit orice urmã de su-
spans. Franþa ºi Anglia au defilat
pur ºi simplu cu Polonia ºi Senegal,
dar nici Olanda ºi Argentina nu au
fost obligate sã se forþeze prea mult
cu SUA ºi Australia. Practic, am

asistat la antrenamente cu foarte
mult public ºi vestea rea este cã
FIFAnu cautã nicio soluþie pentru a
face cameciurile sã creascã în atrac-
tivitate, ci are o singurã idee, foarte
fixã, de a creºte numãrul de echipe
prezente la turneul final, ceea ce
înseamnã o infuzie de formaþii mai
slabe ºi posibilitãþi mai multe de a
�modela� clasamentele.Dinultime-
le informaþii, la urmãtorul turneu fi-
nal (gãzduit de Mexic, SUA ºi Ca-

nada), unul cu 48 de echipe califica-
te, vomavea 104meciuri, cu 40mai
multe decât la ediþia curentã.

Din fericire, revenind la ce se
întâmplã în Qatar, în faza sferturi-
lor echilibrul întâlnirilor este evi-
dent, Olanda � Argentina sau Fran-
þa � Anglia sunt partide care conþin
trei câºtigãtoare ale CupeiMondia-
le ºi o triplã finalistã (Olanda). Cu
siguranþã cã va creºte ºi nivelul de
suspans al jocurilor. n
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