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E
chipele din Africa aumari spe-
anþe legate de aceastã ediþie a
CupeiMondiale. Selecþionerul
Senegalului a vorbit deschis

despre obiectivele îndrãzneþe.
Aliou Cisse a opinat cã o naþionalã

africanã poate câºtiga competiþia: �Ne
îndreptãmspre oCupãMondialã com-
plicatã ºi vor fi multe surprize. Da, o
þarã africanã poate câºtiga ºi sper cã va
fi Senegalul.� Întrebat despre ºansele
ca o echipã africanã sã câºtige în pre-
mierã Mondialul, Cisse a remarcat cã
�totul e posibil în aceastã competiþie�,
referindu-se la victoria Arabiei Saudi-
te în faþa Argentinei (2-1), la cea a Ja-
poniei în faþa Germaniei (2-1) ºi la cea
a Iranului împotriva Þãrii Galilor
(2-0). �Toate echipele care sunt aici
sunt lipsite de complexe dupã ce s-au
pregãtit patru ani pentru Mondial.
Cupa Mondialã de astãzi nu mai e cea
de acum 30 sau 35 de ani, când
echipele mari - între ghilimele - se
distrau cu cele mici�, a spus
antrenorul.

Acesta a vorbit ºi despre chestiu-
ni mai apropiate de realitatea ime-
diatã.

�Scopul este sã trecem de grupe ºi
fiecare meci este o finalã�, a decla-
rat, într-o conferinþã de presã, selec-
þionerul naþionalei de fotbal a Sene-
galului, Aliou Cisse, dupã victoria,
cu 3-1, împotriva Qatarului. �A fost
unmeci greu, foarte decisiv în mãsu-
ra în care ambele echipe au pierdut
prima partidã. Noi am controlat pri-
ma reprizã ºi am fi putut marca mai
mult de un gol. La 2-0, am fost puþin
dezechilibraþi, Qatarul a introdus
niºte atacanþi ºi, din pãcate, am luat
acel gol. Sunt însã foartemulþumit de
bãieþi, mai ales de Edouard Mendy
care ne-a þinut mult timp în acest
meci. (...) Sunt mulþumit dar nu este
un scop în sine. Scopul este este sã
trecemde grupe ºi fiecaremeci este o
finalã", a afirmat Cisse. �Va trebui sã
luptãm la fel ca astãzi� în meciul de
marþi cu Ecuadorul, a spus tehnicia-
nul senegalez. �Din pãcate, nu am
fost recompensaþi în partida cuOlan-
da (0-2). A fost multã frustrare, dar
victoria de astãzi dã un sens muncii
noastre. Existã satisfacþie, trebuie sã
profitãm de ea. (...) I-am simþit pe ju-
cãtori mobilizaþi din nou ºi determi-
naþi, concentraþi, mai puþin la acel
gol pe care l-am fi putut evita. Trebu-
ie sã continue astfel�, a adãugat el.

Cele mai bune performanþe ale na-
þionalelor africane la Cupa Mondialã
au fost sferturile de finalã reuºite de
Camerun, Senegal ºi Ghana în 1990,
2002, respectiv 2010.

O.D.

Permiteþi sã raportez: planul
a fost depãºit!

O
rganizatorii Cupei
Mondiale din Qatar
ne acoperã cu respect
când anunþã numãrul
de spectatori
de la meciu-
ri.Cãmint pe
faþã e una,

dar cã neagã ºi logica e cu totul
alta. Astfel, la un meci la care
orice telespectator din Chile
sau Mongolia observã cã sunt
numeroase locuri neocupate în tribune

ºi stadionul, sã zicem, are 80.000 de lo-
curi, ei raporteazã82.735despectatori.

Pentru lumea vesticã este un ºoc.
Pentru noi, cei care am prins aripa cal-

dã a comunismului întinsã peste
þarã este o normalitate.Deneuitat
sunt toamnele în care recoltele la
porumb atingeau noi recorduri,
dar la fel stãteau lucrurile ºi la
producþia de cãrbune, oþel, beþe
de chibrit, covoare de iutã ºi
gogoºi cu gem. Totul era o goanã

dupã recorduri. Se muncea mult ºi

bine, pãmântul rodea într-o disperare,
albinele gâfâiau cãrând polen ºi pro-
ducând miere, sperând, cã dacã nu se
poate direct sã devinã membre de par-
tid, mãcar ºoimi ai patriei sã ajungã.
Celebrã este o glumã cuunomalmun-
cii care se angajeazã cu înflãcãrre pa-
trioticã sã munceascã pe brânci ºi sã
îndeplineascã planul cincinal înainte
de termen...în ºapte sau cel mult opt
ani. Da, nostalgia e puternicã ºi ºanse-
le sã fiu urechiat la secþiunea comenta-
rii sunt foarte mari, dar cum nu uit ra-

portãrile, nu pot sã uit nici faptul cã în
þara recordurilor la tot, tremuram de
frig ºi foame la lumina lãmpii (pentru
cã energia era raþionalizatã). Nu vã
grãbiþi sã loviþi, corect, chiar eu am
scris, nici acumnu îmi este prea cald în
vila încastratã la etajul 7 al unui bloc
construit în anii 70.

Boala asta a raportãrilor festiviste
atinge orice regim autoritarist, e un
semn, ca o eczemã care îþi apare în
frunte ºi pe care nu o poþi ascunde.
Rãmâne cum am stabilit, þãrii cât mai

mult petrol, stadioanelor cât mai mulþi
spectatori, ºi, sã ne ierte emirul, recor-
durile de oameni în tribune la o Cupã
Mondialã pot fi depãºite ºi dupã
încheierea turneului final. Dacã tot au
tocat miliarde pe stadioane care urme-
azã sã fie demontate anul viitor, mãcar
niºte recorduri sã batã. Sfat, când e sã
te faci de râs e bine sã o faci în stil
mare, deci, dacã stadionul are 80.000
de locuri e pãcat sã anunþi doar 82.735
de spectatori, spune 600.953, ca sã fie
treaba treabã. n
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