
Croaþia
vrea
medalia de
bronz

E
chipa Croaþiei încearcã sã
treacã peste dezamãgirea
înfrângerii din semifinale,
iar medalia de bronz poate

fi un bun �pansament� pentru or-
goliul fostei vicecampioane mon-
diale. Cãpitanul selecþionatei Cro-
aþiei, Luka Modric, regretã cã
echipa sa nu a mai reuºit sã repete
performanþa de la ediþia trecutã a
Cupei Mondiale de fotbal, oprin-
du-se de aceastã datã în semifina-
le, dupã eºecul în faþa Argentinei
(scor 0-3), dar anunþã cã echipa va
lupta pentru medalia de bronz.

Potrivit lui Modric: �Nu am
reuºit, din pãcate. Suntem triºti,
speram sã jucãm o nouã finalã. Nu
s-a întâmplat asta. Trebuie sã feli-
citãm Argentina ºi asta-i tot. Pe-
nalty-ul (transformat de Messi) a
fost un moment cheie. Pânã atunci
totul a fost bine, controlam jocul.
Însã arbitrul nu ne-a acordat un
corner ºi a rezultat apoi penalty-ul.
Dupã pãrerea mea, el nu trebuia
acordat, pentru cã el (Julian Alva-
rez) a ºutat, iar portarul nostru a
ieºit în faþa lui ºi nu pot sã cred cã
arbitrul acordat acel penalty. Însã
asta e, lucrurile nu mai pot fi
schimbate��. ��Acum trebuie sã ne
odihnim ºi sã încercãm sã câºtigãm
urmãtorul meci. Am avut o Cupã
Mondialã foarte bunã ºi nu este ni-
ciodatã o pedeapsã sã joci pentru
echipa naþionalã. Este omedalie de
bronz în joc, trebuie sã ne pregãtim
pentru cã, dacã o vom obþine, este
un rezultat bun�, a adãugat
cãpitanul Croaþiei.

Selecþionerul Croaþiei, Zlatko
Dalic, a declarat cã înfrângerea su-
feritã de elevii sãi a fost �meritatã�,
însã nu are ce sã le reproºeze: �Fe-
licit Argentina pentru victoria sa.
Trebuie sã rãmânem uniþi, sã ridi-
cãm capul. Nu am nimic de re-
proºat jucãtorilor mei. Nu avem de
ce sã ne plângem.Vom lupta pentru
locul trei. Am fost pregãtiþi, dar
ne-a lipsit un atacant veritabil. Am
pierdut, dar nu pot da vina pe bãie-
þi. Au datmaximum la acest turneu.
Trebuie sã ne pregãtim pentru me-
ciul care urmeazã. Este o înfrânge-
re meritatã�. Selecþionerul croat a
comentat ºi evoluþia starului argen-
tinian LionelMessi, celmai bun ju-
cãtor de pe teren în meciul de mar-
þi: �Numai suntmulte de spus. Pro-
babil a fost cel mai bun jucãtor din
lume în ultimii ani. El face diferen-
þa datoritã explozivitãþii ºi calitãþii
sale tehnice�. Zlatko Dalic a preci-
zat, totodatã cã nu intenþioneazã sã
se despar tã de selecþ ionata
Croaþiei, pe care o pregãteºte din
octombrie 2017.

Finala micã va avea loc sâmbãtã
de la ora 17.00. (O.D.)
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Messi, ultimul tango la Doha

L
ionel Messi are parte de
o ieºire grandioasã din
scena internaþionalã a
primelor reprezen-
tative. Cel mai
probabil, indife-
rent de rezultatul

finalei, nu va mai continua la
echipa naþionalã, iar o even-
tualã retragere trebuie înþelea-
sã ºi apreciatã.Exemplulmarelui sãu
rival, Cristiano Ronaldo, care a trãit
o mare umilinþã în Qatar, unde s-a

trezit lustruind banca rezervelor, re-
prezintã un bun exemplu. O carierã
mare conþine ºi mãiestria de a spune

stop exact la timpul potrivit. E
mai bine ca lumea sã-þi regrete
absenþa decât sã facã acelaºi
lucru cu prezenþa.

Messi a reuºit sã facã un
turneu cu adevãrat mare,
trãgând dupã el o echipã a

Argentinei care s-a regãsit mai greu,
de altfel a pornit cu stângul,
înfrângere cu Arabia Sauditã. Spre

deosebire de alte turnee finale, tre-
buie sã recunoaºtem cã densitatea
vedetelor din lot este puþinmaimicã,
dar aici intervine ºi mãiestria antre-
norului Scaloni, care a reuºit sã
asambleze perfect 10oameni în jurul
unui lider capabil sã-i inspire ºi sã-i
mâne cu entuziasm în luptã. Victoria
cu Croaþia reprezintã o lecþie despre
cum libertatea totalã a vedetei se po-
ate împleti perfect cu subordonarea
tehnico-tacticã a colegilor.

Rãmâne cum am stabilit încã de

la început, Messi nu e Maradona, e
fãcut din alt aluat, nu la fel de spec-
taculos - exploziv, dar cel mai pro-
babil aceasta este cheia succesului,
a reuºit sã fie el în ciuda tuturor
comparaþiilor posibile ºi imposibi-
le. Cu atitudinea de elev tocilar a
reuºit în lumea rebelilor care fac
paradã de individualismul lor ge-
nial. Mesii nu mai poate marca cu
�Mâna lui Dumnezeu�, i-ar da
VAR-ul cu ea în cap, nici nu se poa-
te declara anti-capitalist ºi rebel

(aºa cum o fãcea celãlalt mare de-
car) cu conturile burduºite de sute
demilioane de euro, dar reuºeºte sã
inspire sute de milioane de oameni
ºi chiar dacã nu are o bisericã
proprie (precum Maradona) în
aceste zile este un mic zeu pentru
argentinieni.

Zeul mai are o singurã datorie
faþã de compatrioþi, sã le aducã tro-
feul, altfel, riscã sã fie retrogradat,
rapid, la statutul de om, care nu e
Maradona. n
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