
FIFA a
deschis o
procedurã
disciplinarã
împotriva
sârbilor

R
ãzbo iu l dintre FIFA ºi
echipele participante la
Cupa Mondialã, legat de
mesajele mai mult sau mai

puþin politice, continuã. Pentru cei
care citesc, dar nu înþeleg, nu e vor-
ba doar de povestea cu LGBT, ci de
mult mai mult.

FIFAa deschis o procedurã disci-
plinarã împotriva Federaþie de Fot-
bal din Serbia, dupã ce jucãtorii
sârbi au afiºat în vestiar un banner
controversat cu harta statului Koso-
vo.

Bannerul reprezintã un contur al
hãrþii statului Kosovo, zugrãvit în
culorile steagului Serbiei, peste care
este scris �Nu vom renunþa nicioda-
tã�. El a fost afiºat în vestiarul echi-
pei Serbiei înaintea meciului dispu-
tat în compania Braziliei, la aceastã
ediþie a Cupei Mondiale. Sãptãmîna
trecutã, Federaþia de Fotbal din Ko-
sovo (FFK) a înaintat o plângere cã-
tre FIFA, acuzând Serbia de �retori-
cã ºovinistã�, iar organismul care
guverneazã fotbalul mondial a de-
schis o procedurã, urmând sã anunþe
care vor fi deciziile luate în acest
caz.

Kosovo este membrã a UEFAºi a
FIFAdin anul 2016, dar UEFAa de-
cis cã Serbia ºi Kosovo nu pot fi ad-
versare în preliminariile Cupei
Mondiale sau ale Campionatului
European din cauza tensiunilor exi-
stente între cele douã þãri. FIFA este
foarte atentã ca episodul sã nu se re-
pete, dar este destul de interesant de
vãzut cum va proceda, va trimite un
observator în vastiarul sârbilor?

Pe de altã parte, Cancelarul Olaf
Scholz a salutat gestul Germaniei de
a-ºi acoperi gura, ca reacþie la ame-
ninþãrile cu sancþiunile FIFA pentru
a împiedica purtarea banderolei
�One Love�, în timpul Cupei Mon-
diale din Qatar, informeazã lefiga-
ro.fr. �Ceea ce trebuie reþinut este cã
jucãtorii echipei germane au gãsit o
modalitate de a transmite un mesaj
puternic�, a spus cancelarul într-un
interviu acordat sãptãmânalului Fo-
cus. Întrebat dacã intenþioneazã sã
meargã în Qatar pentru a susþine
echipa germanã, în cazul în care va
fi în finalã Scholz a spus �Voi decide
la momentul potrivit".

Tensiunile dintre federaþii ºi
FIFA sunt tot mai mari, iar Cupa
Mondialã din Qatar poate reprezen-
ta un moment de cotiturã în relaþia
dintre pãrþi.

O.D.

Marii fotbaliºti sunt buni pentru cã
muncesc ºi le pasã

D
umnezeu îþi dã, dar
nu îþi bagã în sac,
am auzit adesea. În
traducere fotbalisti-
cã: talentul nu este
suficient
pentru a
ajunge un

jucãtor cu adevãrat mare.
CupaMondialã, ediþia în curs,
ne-a demonstrat, dacã mai era
cazul, cã fotbaliºtii de top sunt
buni pentru cã muncesc mult,
au ambiþie ºi le pasã de ceea ce fac.

Messi a înscris cu Mexic, într-un
moment greu pentru echipa sa, ºi
într-o clipã de descãtuºare alãturi de
fani a fost la un pas sã izbucneascã
în plâns. Are 35 de ani ºi a marcat

sute de goluri, are conturile pli-
ne ºi o carierã fabuloasã în spa-
te, dar este în continuare foarte
determinat sã reuºeascã.

Lewandowski, a ratat un pe-
nalty cu Mexic ºi a fost extrem
de dezamãgit fiind nevoie ca
antrenorul sã intervinã într-o

conferinþã de presã pentru a-l încu-

raja. Amarcat cu Arabia Sauditã ºi a
izbucnit în plâns. Omul care a dat
goluri cu nemiluita pentru Bayern
Munchen ºi Barcelona, a vãrsat la-
c r imi pen t ru un gol marca t
împotriva saudiþilor.

Cristiano Ronaldo, care tocmai
bãtuse un record, a fost în pargul
unei crize nervoase la finalul parti-
dei cu Ghana, când echipa sa risca
sã fie egalatã. Striga de pe margi-
ne, suferea, îºi încuraja colegii sã
reziste.

Neymar a plâns amar la finalul

partidei cu Serbia pentru cã s-a acci-
dentat ºi era conºtient cã va rata un
meci sau douã. Se consuma pentru
cã nu putea sã joace.

Am vãzut fundaºi care urlau de
bucurie cã reuºiserã o deposedare
sau au salvat o minge grea. Toþi
aceºtia au cariere mari în spate ºi
bani cât pentru douã vieþi. La into-
narea imnurilor am vãzut fotbaliºti
cu lacrimi în ochi, un exemplu este
echipa Mexicului.

Când pierd cu echipa naþionalã a
României, jucãtorii noºtri au o sin-

gurã placã, tocitã, pe care o pun: ne
reamintesc faptul cã fotbalul e doar
un joc. ªtim asta, dar mai ºtim cã un
jucãtor tricolor care nu a fãcut mare
lucru în carierã este plãtit de 20 sau
30 de ori mai bine decât un miner
sau un profesor universitar. O fi o jo-
acã, dar e meseria lor ºi este trist
când greºesc ºi pierd ºi sunt vãzuþi
plecând de la stadion râzând relaxa-
þi, dupã care petrec în cluburi de ca-
litate îndoielnicã. Diferenþa se face
ºi în interiorul fiecãruia, fãrã muncã
ºi ambiþie e greu sã reuºeºti. n
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