
Fanii români
vãd Germania
favoritã la
titlul suprem

I
ubitorii de fotbal din þara noastrã ºtiu
una ºi bunã, fotbalul este un sport cu
unsprezece jucãtori în fiecare echipã
unde Germania câºtigã de fiecare

datã. Românii mizeazã pe selecþionata
Germaniei ca potenþialã câºtigãtoare a
Cupei Mondiale, cea de-a doua favoritã
fiind reprezentativa Braziliei, se aratã
într-un sondaj Ipsos realizat la nivel glo-
bal. Astfel, 19% dintre românii intervie-
vaþi au ales-o pe Germania ca învingãtoa-
re, 14% pe Brazilia, 13% pe Franþa ºi
13% pe Spania. Doar 5% vãd Argentina
în postura de deþinãtoare a trofeului la fi-
nele acestei ediþii. La nivel mondial, din-
tre cei care au vãzut, au citit sau au auzit
despre turneu, 21% se aºteaptã ca Brazi-
lia sã fie echipa câºtigãtoare, 13% - Ger-
mania ºi 10% - Argentina, respectiv
Franþa. Cu toate acestea, estimãrile stati-
sticienilor aratã o curbã mult mai linã
între þãrile cu potenþial de câºtig ºi o mult
mai puþin netã ratã de favorabilitate pen-
tru Brazilia faþã de urmãtoarea clasatã,
Argentina, care nu a pierdut niciun meci
de la precedenta Cupã Mondialã. Cifrele
sondajului au surprins ºi aceastã tendinþã:
73% dintre argentinieni sunt convinºi cã
þara lor va câºtiga - comparativ cu 66%
dintre brazilieni. Mult mai puþini germani
(23%) ºi englezi (19%) cred cã þara lor va
câºtiga cupa anul acesta. Sondajul reali-
zat în 34 de þãri aratã cã mai mult de ju-
mãtate dintre adulþii intervievaþi intenþio-
neazã sã urmãreascã meciurile de la
CupaMondialã FIFA 2022.Mai exact, la
nivel global, 55% dintre adulþi spun cã
intenþioneazã sã urmãreascã cel puþin o
parte a competiþiei. Intenþia de vizionare
pentru CM 2022 este cea mai mare în
Emiratele Arabe Unite (81%) ºi Indone-
zia (80%). Dintre þãrile care au o echipã
naþionalã care concureazã anul acesta, cel
puþin trei din patru adulþi din Argentina,
Arabia Sauditã ºi Brazilia intenþioneazã
sã urmãreascã cel puþin o parte din me-
ciuri, faþã de doar unu din patru în SUA ºi
Canada. În þãrile europene care au câºti-
gat cel puþin o datã Cupa Mondialã, in-
tenþia de vizionare este la egalitate cume-
dia globalã în Spania, Italia (deºi echipa
sa naþionalã nu s-a calificat anul acesta) ºi
Marea Britanie (care va avea douã echipe
care vor juca în Qatar - Anglia ºi Þara
Galilor). Pe de altã parte, intenþia de vi-
zionare este mai micã decât media globa-
lã în Germania (multiplã campioanã
mondialã; 46%) ºi chiar mult mai micã în
Franþa (actuala deþinãtoare a trofeului;
39%). Circa 50% dintre români spun cã
vor urmãri CM FIFA 2022, ceea ce ne si-
tueazã lângã þãri precum Spania (55%)
sau Anglia (52%) - chiar dacã, spre deo-
sebire de acestea, echipa României nu s-a
calificat. Dintre toþi adulþii intervievaþi în
fiecare þarã (iar România are un profil
asemãnãtor), o medie de 41% declarã cã
intenþioneazã sã urmãreascã cel puþin o
parte din Cupa Mondialã la televizor,
20% - pe internet, 15% - pe un smartpho-
ne ºi 7% - pe o tabletã. În ciuda nenumã-
ratelor discuþii politice din jurul Cupei
Mondiale, vizionarea meciurilor este un
eveniment social. Ceimaimulþi dintre cei
care plãnuiesc sã se uite la meciuri inten-
þioneazã sã facã acest lucru cu familia ºi
prietenii sau, într-o maimicãmãsurã, alã-
turi de colegii de serviciu. Sondajul Ipsos
s-a desfãºurat online în 34 de þãri, între 26
august ºi 9 septembrie 2022, în rândul a
22.528 adulþi. (O.D.)

Radiografia succesului, invidiem
zâmbetul ºi ignorãm lacrimile

A
rabia Sauditã s-a
miºcat contra Argenti-
nei exact ca în
scenele de luptã
din filmul Law-
rence al Ara-
biei, cu furie,
îndârjire, naivi-

tate ºi pe alocuri haotic. Miºcarea
s-a dovedit eficientã, rezultatul a
fost bun, dar aºa s-a ajuns la o ciocnire
cumplitã între doi coechipieri care a pro-

dus o nenorocire pentru unul dintre ei,
fundaºul Alshahrani.

Radiografia feþei jucãtorului,
publicatã la câteva ore dupã meci
este pur ºi simplu îngrozitoare,
oase rupte, strivite, deplasate �
la o privire atentã apãrând între-
barea: cum a supravieþuit?

Peste ani, toatã lumea va þine
minte marea victorie a Arabiei

Saudite în meciul cu echipa lui Messi,
dar foarte puþini, câþiva fani ºi probabil

rudele, îºi vor aminti de tot chinul indu-
rat de Alshahrani pentru a reveni la o
viaþã normalã, în primul rând, ºi poate,
mai apoi, pentru a mai reintra pe terenul
de joc. Dacã ar exista o radiografie a
strãlucitorului succes, pe care îl admirã
toatã lumea, probabil cã am vedea foar-
te multe oase rupte ºi am înþelege care
este volumul suferinþei din spatele
reuºitei.

Într-o zonã în care norocul ºi ghinio-
nul sunt adesea invocate, în acest caz

putem vorbi de un ghinion cumplit, cum
altfel, când porþi tricoul cu numãrul 13,
te accidentezi în prelungirile - prelungi-
rilor ºi omul care te loveºte cu genun-
chiul în figurã este tocmai colegul tãu,
portarul Alowais, pe care l-ai protejat
tot meciul. Putem vorbi, dar nu e cazul,
sportul profesonist este plin de astfel de
drame.

Oamenii au tendinþa sã vorbeascã
exclusiv despre sutele de milioane de
dolari câºtigate de câþiva jucãtori de

succes, dar puþin se gândesc la miile de
tineri care în numele unui vis ºi-au rupt
picioarele ºi au renunþat, prematur, la
fotbal. Admirãm un tablou sau o carte,
dar nu simþim nevoie sã punem într-o
balanþã ºi toate zbaterile care au contri-
buit la realizarea acestora. Ne uitãm
exclusiv la vârful iceberg-ului, fãrã sã
ne pese de partea ascunsã, aflatã sub
ape.

Aºa ne ia apa, invidiem zâmbetul ºi
ignorãm lacrimile. n
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