
Mândru
de cel
care l-a
”bãtut”

G
esturile care scot în evidenþã
omenia sunt cele care înfru-
museþeazã fotbalul. Astfel
de momente nu puteau lipsi

de la CupaMondialã, care dincolo de
controverse, exagerãri, interdicþii,
este în esenþã o sãrbãtoare a fotbalu-
lui. Sã îl feliciþi pe compatriotul care
tocmai te-a �bãtut� demonstreazã cã
dincolo de victorii ºi înfrângeri, fot-
balul este ºi despre prietenie. În rolu-
rile principale sunt doi camerunezi,
unul dintre ei având, printre altele ºi
cetãþenia elveþianã. Unul nu s-a bu-
curat pentru reuºitã, celãlalt nu s-a
întristat din cauza eºecului.

Selecþionerul naþionalei de fot-
bal a Camerunului, Rigobert
Song, este mândru de �fratele mai
mic� Breel Embolo, deºi atacantul
elveþian a marcat singurul gol al
meciului dintre cele douã echipe.
Embolo, nãscut în Camerun, a re-
fuzat sã se bucure dupã golul sãu.
Song a fost vãzut vorbind cu auto-
rul golului dupã meci ºi a spus cã
l-a felicitat.

�Ne ºtim, e fratelemeumaimic.
Vorbim des la telefon ºi am vrut
sã-l felicit. E fair play sã fac asta.
Doar fiindcã suntem la echipe di-
ferite, nu înseamnã cã nu rãm-
ânem fraþi�, a declarat selecþione-
rul naþionalei africane. El a adãu-
gat cã este mândru cã Embolo a
înscris la CupaMondialã, deºi go-
lul a dus la înfrângereaCamerunu-
lui. �Nu a sãrbãtorit golul sãu, dar
toate acestea fac parte din fotbal.
Sunt fericit pentru el ºi mândru de
el. Este la naþionala Elveþiei ºi
mi-aº fi dorit sã fie de partea mea,
dar asta e viaþa�, a spus Song.

El a subliniat cã echipa sa este
lipsitã de experienþã ºi a adãugat
cã aceasta continuã sã creadã în
calificarea în optimile de finalã ale
competiþiei. �Greºelile nu vor mai
fi fãcute în urmãtorul meci (cu
Serbia, luni - n. r.). În fotbal, orice
este posibil. Credem în acest vis.
Noi am venit aici cu o misiune de
îndeplinit. Sunt un luptãtor�, a
spus fostul fundaº al naþionalei
Camerunului. În ultimul meci din
grupã, �leii neîmblânziþi� vor
primi replica Braziliei.

Este evident cãmisiuneaCame-
runului este foarte dificilã având
în vedere situaþia din grupã dar ºi
forþa de joc a adversarilor. Atitudi-
nea antrenorului este însã una
câºtigãtoare, indifferent de ce se
va întâmpla pe teren.

O.D.

FIFA, organizaþia cu obraz gros

F
IFA ºi UEFA se com-
portã de ani de zile ca
douã organiza-
þii care pot tãia
ºi spânzura du-
pã cum doresc
ºi cãrora nime-
ni nu le poate

face nimic, fiind protejate de
dragostea oamenilor pentru
fotbal. Au fost zguduite puþin în
deceniul trecut de niºte procurori
americani, mai puþin duºi pe la bi-
sericile fotbalului, dar sperietura a

trecut ºi s-a revenit la vechile obi-
ceiuri. Comportamentul ºefului

FIFA,Gianni Infantino, este
unul ruºinos, se face cã plo-
uã când forul sãu are un inte-
res financiar ºi este foarte
drastic când cineva vrea sã
protesteze, invocând inva-
riabil cã fotbalul nu se inter-
secteazã niciodatã cu politi-

cul. Nu se intersecteazã la critici,
altfel, se împerecheazã fãrã pro-
bleme.

Lumea încã aºteaptã niºte scu-

ze de la Infantino pentru modul
în care i-a fãcut campanie lui
Vladimir Putin ºi cum îl peria de
scame pe rever în urmã cu patru
ani. Preºedintele Rusiei era la fel
de nefrecventabil atunci ca ºi
acum, dar în ciuda protestelor
FIFA ºi UEFA defilau cu el pe
oriunde se putea. Acum nu-l mai
cunosc ºi echipele Rusiei au fost
scose din toate competiþiile posi-
bile.

Povestea se repetã în Qatar. În
ciuda semnalelor de alarmã de tot

felul, Infantino priveºte pe toatã
lumea de sus ºi se comportã ca un
stãpân de sclavi, care nu au voie
sã miºte în front. Cum este unic
candidat pentru urmãtoarele alege-
ri de la vârful Federaþiei Internaþio-
nale, se simte foarte sigur pe el.

La fel erau ºi Blatter ºi Platini ºi
acum nu mai sunt nimic în fotbal.
Danemarca ameninþã cã va ieºi din
FIFA, Germania are de gând sã
continuie sã protesteze, la fel ºi
Franþa. Cu o asemenea conducere
fotbalul riscã sã-ºi piardã susþine-

rea popularã, aºa cã fotbaliºtii,
conducãtorii ºi antrenori trebuie sã
sporeascã presiunea pe actuala
conducere.

Modul în care FIFA întoarce ca-
pul în partea cealaltã ori de câte ori
apare o problemã este intolerabil ºi
nu doar cã se face cã nu vede, dar îi
obligã pe toþi cei implicaþi în
fenomenul fotbalistic sã procedeze
la fel.

Lumea nu este idealã ºi nici
fotbalul nu trãieºte într-o lume
idealã. n
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