
Supãrare
mare în
Brazilia,
Tite a
demisionat,
mari
jucãtori
se retrag

B
razilienii sunt extrem de
supãraþi dupã eliminarea
de la Cupa Mondialã.
Selecþionerul brazilian

Tite, în funcþie din 2016, a anunþat
cã pãrãseºte Seleçao, dupã elimi-
narea în faþa Croaþiei, în sferturile
de finalã. �Este dureros sã pierzi.
Plec în pace cu mine însumi. Ci-
clul se terminã�, a spus tehnicianul
în vârstã de 61 de ani. Sub condu-
cerea sa, selecþionata Auriverde a
câºtigat Copa America în 2019 ºi a
ajuns în finala aceluiaºi turneu în
2021.Tite era sub contract cu Fe-
deraþia Brazilianã (CBF) pânã la
sfârºitul lunii decembrie.

Cãpitanul Braziliei, Thiago Sil-
va, a declarat cã este greu sã-ºi gã-
seascã cuvintele dupã eliminarea în
sferturile Cupei Mondiale, în faþa
Croaþiei: �În fotbal, depinzi de ce
face cealaltã echipã ºi ne-am con-
fruntat cu o echipã demare calitate.
Poate am fi putut juca mai bine
uneori, dar nu suntem obiºnuiþi sã
suferimastfel de contraatacuri bine
organizate. Este cu adevãrat trist,
dar asta este. Trebuie sã mergem
înainte. Sunt mândru de ceea ce a
fãcut toatã lumea, dar asta e fotba-
lul. E greu sã gãseºti cuvinte ºi sã te
consolezi. Am experimentat deja
dezamãgiri în viaþa mea, când
eºuezi pentru un obiectiv atât de
important, mã doare foarte mult.
Trebuie sã încercãm sã trecem pe-
ste asta. De fiecare datã când
cãdeam, mã ridicam. Vom vedea,
dar s-ar putea sã nu mai am
niciodatã aceastã oportunitate�.

La rândul sãu, Neymar a lãsat sã
se înþeleagã cã aceasta poate fi ulti-
ma Cupã Mondialã pentru el. Ney-
mar amarcat cuCroaþia ºi l-a egalat
pe legendarul Pele la numãrul de
goluri înscrise pentru naþionala
Braziliei. Neymar a înscris golul
sãu cu numãrul 77 pentru Selecao
la selecþia cu numãrul 124 în trico-
ul auriverde. Pele a marcat 77 de
goluri în 92 de selecþii, între anii
1957 ºi 1971. Neymar a înscris 77
de goluri în perioada 2010 � 2022,
ºase dintre acestea fiind marcate în
anul 2022, ultimele douã chiar la
turneul final al CupeiMondiale din
Qatar. (O.D.)
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En-Nesyri la faza golului


