
Belgienii
promit sã
redevinã
o echipã
în meciul
cu Croaþia

R
ezultatele proaste au stricat
atmosfera în lotul unei echi-
pe cu pretenþii, Belgia. Fot-
balistul Eden Hazard a pro-

mis cã �unsprezece rãzboinici� bel-
gieni vor juca împotriva Croaþiei în
meciul decisiv pentru calificarea în
optimile de finalã, el asigurând cã di-
scuþiile dintre �diavolii roºii� au dus
la atenuarea tens iuni lor dupã
înfrângerea cu Marocul.

�Am avut o întâlnire bunã, ne-am
spus multe lucruri. În primul rând
ne-am spus cã mai e un meci de ju-
cat, acesta e lucrul cel mai impor-
tant�, a explicat cãpitanul naþionalei
Belgiei înaintea antrenamentului.
Trimis la conferinþa de presã alãturi
de Thibaut Courtois în locul lui
Yannick Carrasco ºi al tânãrului
Arthur Theate, prevãzuþi iniþial,
Eden Hazard a încercat sã respingã
zvonurile despre conflictele din ve-
stiarul naþionalei sale. �ªtim cã tre-
cem printr-o perioadã mai compli-
catã decât de obicei, dar cu toþii sun-
tem uniþi�, a asigurat Hazard. El a
povestit cã jucãtorii au vorbit între
ei �o orã întreagã� ºi a adãugat:
�Ne-am spus niºte lucruri - bune,
mai puþin bune, poate unele lucruri
care nu au plãcut, dar am vorbit.�
�Þinând cont de ce ne-am spus la re-
uniunea de ieri, cred cã vom avea
unsprezece rãzboinici, nu unspreze-
ce, 26 de rãzboinici, chiar ºi cei care
nu joacã�, a afirmat el.

Vizibil iritat de remarca fãcutã de
Hazard cu o zi înaintea meciului cu
Maroc în legãturã cu lentoarea com-
partimentului defensiv al naþionalei
Belgiei, fundaºul Jan Vertonghen (35
de ani) a fost ironic dupã eºecul cu
Marocul: �În atac nu ne creãm prea
multe ocazii, de fapt aproape deloc.
Totuºi, avem multã calitate. Poate cã
suntem slabi în atac fiindcã bãieþii
aceia sunt prea bãtrâni.� �Sã lãsãm
deoparte negativismul�, a cerut la
rândul sãu Thibaut Courtois înaintea
meciului decisiv împotriva Croaþiei.
�Poveºtile inventate au ca scop sã cre-
eze o atmosferã proastã în cadrul gru-
pului�, a spusCourtois, care a recuno-
scut cã a fost nervos când a pãrãsit te-
renul vãzând bucuria echipei Maro-
cului.

În grupã, Croaþia are 4 puncte, la
fel caMarocul, în timp ceBelgia are 3
puncte, iar Canada, fãrã niciun punct,
este deja eliminatã.

O.D.

Bilã albã din Qatar, respectul
între rivali

C
upa Mondial din Qa-
tar oferã ºi sur-
prize plãcute.
Nu e bine sã
zici hop pânã
nu sari pârlea-
zul, dar nu ne
putem abþine

sã nu remarcãm un lucru pozi-
tiv. Dincolo de inerentele faulturi de
joc s-a observat un plus de fair-play în
rândul fotbaliºtilor. De altfel, pânã

acum am avut un singur cartonaº roºu
ºi acela primit în urma unei in-
trãri imprudente.

Mai mult, au existat nume-
roase partide tensionate, de si-
tuaþia din clasament sau de ri-
valitãþi istorice, ºi atât specta-
torii în tribune cât ºi fotbaliºtii
pe teren au reuºit sã se compor-

te civilizat, cu respect pentru adver-
sar.Un exemplu poate fimeciul Iran �
SUA, care se disputa cu calificarea în

optimile de finalã pe masã ºi care era
privit de organizatori drept unul cu
grad ridicat de risc. Meciul a fost
aprig disputat, tensionat, au existat
proteste pentru anumite faze, dar fot-
baliºtii nu au depãºit nicio clipã linia
roºie. Spectatorii ºi-au încurajat echi-
pa favoritã cum au ºtiut ºi cum au pu-
tut, fãrã derapaje, iranienii acceptând
la final înfrângerea. De altfel tehni-
cianul iranian, Carlos Queiroz, a þinut
sã transmitã, dupã meci, felicitãri

americanilor ºi le-a urat acestora
succes în optimi. O atitudine plinã de
un normal care a tot lipsit în fotbal în
anumite perioade.

Este clar cã la aceastã stare de fapt
a contributit ºi �Big Brother�, cuno-
scut mai bine sub numele de arbitraj
video, care înregistreazã absolut tot
ce se petrece pe gazon ºi taxeazã orice
fel de ieºire în decorul bunului simþ.
Jucãtorii ºtiu cã nu mai pot încerca sã
profite de neatenþia a trei arbitri pre-

zenþi pe gazon, zecile de camere înre-
gistrând fiecare gest, iar alþi arbitri,
aflaþi în cameraVAR transmit imediat
ce se întâmplã. Chiar ºi aºa, nervii
sunt nervi ºi de aceastã datã au fost þi-
nuþi în frâu. Dincolo de toate neajun-
surile acestei Cupe Mondialã, multe
dintre ele înregistrate înainte de star-
tul ei, trebuie sã salutãm acest pas
uriaº pe drumul respectului între oa-
meni, deocamdatã cei de pe teren ºi
din tribune. n
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