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TITLU MONDIAL PENTRU LEOMESSI

Argentina – noua campioanã a lumii

A
rgentina s-a distrat, a
murit ºi a înviat în fina-
la Cupei Mondiale di-
sputatã, asearã, în Qa-
tar, pe stadionul Lusail,
în faþa Franþei, partidã
la care au asistat peste
85.000 de spectatori ºi

care a fost urmãritã pe micile ecrane de
peste 3,5miliarde de oame-
ni. Pumele s-au impus cu
4-2 la loviturile de departa-
jare, dupã ce la finalul celor 90 de minute
scorul a fost egal, 2-2, iar dupã 120 demi-
nute, 3-3.

Naþionala albiceleste a câºtigat astfel al
treilea titlumondial din istorie, primul ºi ul-
timul pentru magicianul din teren, Leo
Messi, care are ºanse, deºi a pierdut titlul de
golgheter al CupeiMondiale în faþa france-
zului Kylian Mbappe � autorul unui hat-
trick în finala de asearã ºi a unui gol la lovi-
turile de departajare -, sã devinã anul viitor
noul Balon de aur, dacã va avea un parcurs
la fel de bun ºi cu clubul sãu, Paris Saint
Germain.

Finala a fost dominatã în prima parte,
copios, de Argentina, care a închis perfect

toate culoarele jucãtorilor francezi, a exe-
cutat un presing sufocant ºi a marcat pânã
la pauzã de douã ori.

Prima datã din loviturã de la 11 metri,
obþinutã în minutul 19 de Angel Di Maria,
unul dintre cei mai buni jucãtori argenti-
nieni, care a fost faultat în careu de Ou-
sman Dembele. Lovitura de penalitate a
fost executatã perfect de LeoMessi, care a

trimismingea în colþul opus
celui în care a sãrit Lloris, ºi
a deblocat tabela, în minu-

tul 22. 1-0 pentru Argentina ºi francezii
s-au vãzut nevoiþi sã iasã la joc. Numai cã
dominarea Argentinei a continuat, deoare-
ce LeoMessi ºi coechipierii sãi nu au fãcut
pasul în spate dupã deschiderea scorului.
Iar acest fapt a fost concretizat printr-o
fazã superbã în minutul 36, când un con-
traatac perfect, plecat din piciorul lui Leo
Messi, continuat de Rodrigo ºi de Mac
Allister, l-a pus pe Di Maria în situaþie de
unu la unu cu Hugo Lloris ºi atacantul ar-
gentinian nu a ratat. 2-0 pentru naþionala
albiceleste.

Deºi pânã la pauzã,DidierDeschamps a
efectuat douã schimbãri, Franþa nu a reuºit
sã punã în pericol poarta apãratã de Emilia-

no Martinez, lucru care nu s-a întâmplat
nici în majoritatea reprizei a doua, deºi co-
ordonatele partidei s-au schimbat dupã ce
antrenorul Lionel Scaloni l-a scos din teren
în minutul 64 pe Angel Di Maria. Din acel
moment, eliberaþi de presiunea pusã de ata-
cantul argentinian, fundaºii francezi au ur-
cat liniile ºi jocul s-a mutat în jumãtatea
Argentinei. Schimbãrile efectuate în minu-
tul 71 de Deschamps s-au vãzut în teren,
Franþa a reintrat în joc, iar în minutul 79 a
primit un penalty, dupã ce Otamendi l-a fa-
ultat pe Kolo Muani. A executat Kylian
Mbappe ºi a redus diferenþa în minutul 80,
la primul ºut pe poartã al Franþei. 2-1 pentru
Argentina. Imediat, înminutul 82,Mbappe
a egalat situaþia, cu un ºut din interiorul ca-
reului, dupã o fazã la care francezii au pro-
fitat de deposedarea lui Messi de cãtre
Kingsley Coman la mijlocul terenului.
Astfel, Mbappe se situa pe primul loc în
cursa pentru titlu de golgheter al Cupei
Mondiale, marcând cu un gol mai mult
decât Leo Messi.

Golurile l-au descãtuºat pe Mbappe
care, pânã la finalul partidei, a mai avut
câteva incursiuni înspre careul advers care
au pus în pericol poarta argentinianã. Cu

toate acestea, în minutul 97, LeoMessi pu-
tea sã marcheze cu un ºut superb din apro-
pierea careului de 16metri, darHugoLloris
a respins peste poartã.

La finalul timpului regulamentar, scorul
era egal, 2-2, astfel cã au urmat cele douã
reprize suplimentare.

Franþa a dominat prima reprizã de pre-
lungiri, dar fãrã sã înscrie. Pentru a echili-
bra situaþia lamijlocul terenului, înminutul
102Scaloni i-a introdus pe teren peLautaro
Martinez ºi Paredes, în locul lui Julian
Alvarez ºi Rodrigo de Paul. Schimbãrile
s-au vãzut imediat, argentinienii ratând o
ocazie mare în minutul 105 ºi o ocazie
imensã prin Lautaro Martinez în minutul
106, dupã care s-a terminat prima reprizã
de prelungiri.

A doua reprizã de prelungiri a început
cu dominare din partea Argentinei care a
reuºit sã înscrie în minutul 109, dupã ce
Leo Messi i-a pasat lui Lautaro Martinez,
care i-a returnat decarului argentinian ºi
magicianul a înscris al doilea gol al sãu în
finalã. 3-2 ºi Messi spera din nou cã va fi
golgheterul Cupei Mondiale.

Golul luiMessi a descãtuºat fanii argen-
tinieni din tribune care au încurajat frenetic

în ultimele 10 minute naþionala proprie.
În minutul 116, Mbappe a obþinut o

nouã loviturã de la 11 metri, dupã ce Pare-
des a comis un henþ în propriul careu.Deca-
rul francez a înscris al treilea sãu gol ºi a de-
venit golgheterul Cupei Mondiale. Înainte
de fluierul final,KoloMuani l-a luat la þintã
pe portarul argentinian Martinez, dupã
care, pe contraatac, Lautaro Martinez a tri-
mis mingea cu capul pe lângã poarta lui
Lloris.

3-3 dupã 120 de minute ºi s-a ajuns la
lovituri de departajare pentru desemnarea
noii campioane mondiale.

Argentina s-a impus cu 4-2 la loviturile
de departajare.

Pentru Argentina au înscris Messi,
Dybala, Paredes,Montiel. Al cincilea jucã-
tor nu a mai executat, dupã ce francezii au
ratat douã lovituri de penalitate.

Pentru Franþa au înscrisMbappe ºiMuani
ºi au ratat Coman ºi Tchouameni.

Pe stadionul Lusail au evoluat urmãtoa-
rele echipe:

Argentina: Emiliano Martinez-Molina,
Romero, Otamendi, Tagliafico-Di Ma-
ria, De Paul, Fernandez,MacAllister-Mes-
si, Alvarez.

Rezerve: Armani, Rulli � Acuna, Alma-
da, Correa, Dybala, Foyth, Lautaro Marti-
nez, Lionel Martinez, Montiel, Palacios,
Papu Gomez, Paredes, Pezzella ,
Rodriguez.

Selecþioner: Lionel Scaloni.
Franþa: Lloris-Kounde, Varane, Upa-

mecano, Theo Hernandez-Griez-
mann, Tchouameni, Rabiot-Dembele, Gi-
roud, Mbappe.

Rezerve: Areola, Mandanda � Cama-
vinga, Coman, Disasi, Fofana, Guendouzi,
Kolo Muani, Konate, Pavard, Saliba,
Thuram, Veretout.

Selecþioner: Didier Deschamps.
Brigada de arbitri a fost urmãtoarea:
Arbitru de centru: Szymon Marciniak

(Polonia)
Tuºieri: Pawel Sokolnicki (Polonia) ºi

Tomasz Listkiewicz (Polonia)
Arbitru de rezervã: Ismail Elfath (SUA)
Al doilea arbitru de rezervã: Kathryn

Nesbitt (SUA)
Echipa VAR a fost constituitã din To-

masz Kwiatkowski (Polonia), Juan Soto
(Ecuador), Kyle Atkins (SUA), Fernando
Guerrero (Mexic), Corey Parker (SUA) ºi
B. Dankert (Germania). n

Leo Messi a primit trofeul Balonul de aur, fiind desemnat jucãtorul turneului final al Cupei Mondiale. Trofeul Gheata de Aur pentru titlul de golgheter l-a primit francezul Kylian Mbappe.
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