
Marocanii,
mândri cã
aupus þara
pe harta
fotbalului
mare

M
area surprizã a acestei
Cupe Mondiale a fost,
fãrã îndoialã, echipaMa-
rocului. Evoluþia �Leilor

din Atlas� nu a fãcut decât sã �arate
întregii lumi cã fotbalul marocan
existã�, a declarat selecþionerul Wa-
lid Regragui dupã eºecul suferit în
semifinale în faþa Franþei.

�Cel mai importat lucru este cã am
oferit o imagine bunã, am arãtat lumii
cã fotbalul marocan existã, cã avem
suporteri buni. Pentru a ajunge la un
nivel foarte, foarte înalt, pentru a
câºtiga o Cupã Mondialã, mai trebuie
sã muncim, dar nu suntem foarte de-
parte�, a declarat Regragui. Acesta a
adãugat: �Dacã am regrete în legãturã
cu acest meci este, mai ales, faptul cã
am încasat acest gol rapid.Asta a dat ºi
mai multe certitudini echipei Franþei
pentru a rãmâne în schema sa. Am
spus cãdacãnevor lãsamingea, ovom
lua. Dar am fãcut prea multe greºeli
tehnice în prima reprizã. În partea a
doua a meciului am fost mai abili, am
pierdut mai puþine baloane ºi le-am
pus probleme. Ne-am creat multe si-
tuaþii, dar n-am fost decisivi în ultimii
30 de metri. Am dat totul, asta este cel
mai important. Iar acest eºec asta nu
înlãturã ceea ce am fãcut pânã acum�,
a adãugat el.

Selecþionerul Marocului a þinut, to-
todatã sã felicite Franþa, �o echipã
mare�, care �cu puþine lucruri este ca-
pabilã sã câºtige�. El a precizat cã ºi-ar
dori �ca Mbappe sã câºtige� finala de
duminicã împotriva Argentinei, însã
crede cã va fi un meci echilibrat, în
care oricare dintre combatante poate
cuceri titlul mondial: �Mi-aº dori ca
Mbappe sã câºtige. El este noul Pele, îi
calcã pe urme ºi mi-aº dori ca el sã
câºtige. Sper sã nuaibã preamultã pre-
siune.Va fi o finalã echilibratã.Argen-
tina a cãpãtat încredere, îl are peMessi
care este cel mai bun. Franþa se apãrã
bine, acceptã sã nu aibã mingea ºi are
jucãtori foarte rapizi. Cred cã este
50-50. Franþa poate face o dublã istori-
cã, trebuie doar sã vezi ce au fãcut ei în
ultimii 20 de ani pentru a realiza cã
sunt cei mai buni din lume. ªi eu sunt
mândru de asta,m-amnãscut în Franþa
ºi sunt rodul ºcolii lor. Sunt foarte
criticaþi, dar jucãtorii lor sunt cei mai
buni din lume, la fel ºi echipa
naþionalã�.

Franþa, campioana mondialã en ti-
tre, a învinsMarocul, surpriza compe-
tiþiei, prin golurile marcate de Theo
Hernandez (5) ºi Randal Kolo Muani
(79).
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Ultima întrebare - unde va fi capitala
bucuriei, Paris sau Buenos Aires?

M
aratonul fotbalului
mondial se
apropie de
final. Apro-
ape toatã lu-
mea este
epuizatã, in-

clusiv suporterii, iar finala este
privitã ca un soi de izbãvire,mo-
mentul în care toatã tensiunea se
risipeºte. Dincolo de declaraþiile bom-
bastice sau de vãicãrelile pesimiste, tur-

neul a fost unul care nu a entuziasmat
peste mãsurã, dar nici nu a deza-
mãgit, a propusmeciuri interesan-
te ºi partide vecine cu plictiseala
totalã, am avut parte de surprize,
de goluri frumoase, de ratãri in-
credibile ºi de gafe monumentale.
Tehnologia a invadat fotbalul cu
totul ºi dacã semai facmici regla-
je, acesta nu este un lucru rãu.

Argentina contra Franþa, aceasta
este ultima disputã a Cupei Mondiale

din Qatar. Teoretic se confruntã douã
ºcoli de fotbal diferite, practic vorbim
de formaþii cu un stil asemãnãtor.
Echipe foarte bine organizate, caremi-
zeazã pe sclipirile celor doi lideri:
Messi ºi Mbappe.

Avemoconfruntare între un star aflat
la început de drum,Mbappe (23 de ani),
dar care are deja o carierã consistentã în
spate, ºi unul care se apropie de final,
Messi (35 de ani), care a câºtigat aproa-
pe tot ce se putea câºtiga pe terenul de

fotbal, mai puþin Cupa Mondialã. Echi-
librul sportiveste total, chiar ºiparcursu-
rile la actualul turneu sunt similare, am-
bele echipe având câte o înfrângere,
Franþa cuTunisia ºiArgentinacuArabia
Sauditã.Dincolodevedete, balanþa va fi
înclinatã ºi de mãiestria antrenorilor,
avem un duel Deschamp � Scaloni, pri-
mul având avantajul experienþei, al doi-
lea stând mai bine la capitolul entu-
ziasm. Dacã ar fi sã ne luãm strict dupã
valoarea de transfer a loturilor, indicatã

de celebrul site transfermarkt, lucrurile
sunt deja lãmurite. Franþa are un lot eva-
luat la unmiliard de euro, în timp ce ar-
gentinienii valoreazã �doar� 645 de mi-
lioane. Din fericire s-a demonstrat pânã
acum cã nu cotele de transfer ºi salariile
fac jocul, aºa cã putem spune cã orice
este posibil.

Duminicã seara vomcunoaºte ºi ca-
pitala bucuriei fotbalistice, Paris sau
BuenosAires, vomafla cine sunt zei ºi
cine sunt muritori de rând. n
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