
Pele i-a
mulþumit
lui Mbappe
pentru
susþinere

P
rietenia ºi solidaritatea
între marii performeri din
generaþii diferite reprezin-
tã un lucru extraordinar

pentru popularitatea fotbalului,
care are acum nevoie de astfel de
gesturi de omenie. Legendarul fot-
balist brazilian Edson Arantes do
Nascimento ��Pelé��, internat în
spital de sãptãmâna trecutã, i-a
mulþumit lui Kylian Mbappe pen-
tru sprijinul sãu ºi l-a felicitat pe
internaþionalul francez pentru re-
cordul de goluri stabilit la Cupa
Mondialã din Qatar, care i-a apar-
þinut pânã acum fostului star al Se-
lecao. �Mulþumesc, Mbappe. Mã
bucur sã vãd cã ai doborât încã
unul dintre recordurile mele la
aceastã Cupã Mondialã, prietene�,
a scris Pele (82 de ani) pe reþelele
de socializare, ca rãspuns la un
mesaj al atacantului echipei Paris
Saint-Germain, în care acesta
îndemna la rugãciune pentru însã-
nãtoºirea grabnicã a brazilianului.
Pele, singurul jucãtor din istorie
care a câºtigat de trei ori Cupa
Mondialã (1958, 1962, 1970), ur-
meazã în prezent un tratament pen-
tru un cancer de colon, fiind inter-
nat din 29 noiembrie la Spitalul
Albert Einstein din Sao Paulo,
unde se recupereazã satisfãcãtor
dupã o infecþie pulmonarã, potrivit
ultimului buletin medical. Fostul
jucãtor al echipelor Santos FC ºi
New York Cosmos a fost internat
pentru ca medicii sã evalueze o
schimbare a tratamentului de chi-
mioterapie la care a fost supus
dupã extirparea unei tumori la co-
lon, în septembrie 2021. Câteva
zile mai târziu, au apãrut informa-
þii conform cãrora Pele suferea ºi
de o infecþie respiratorie, apãrutã
dupã ce fostul fotbalist a contractat
Covid-19 în urmã cu o lunã, potri-
vit fiicelor sale. Acestea au negat
însã ºtirile din presã conform cãro-
ra Pele nu mai rãspunde la chimio-
terapie, iar medicii au decis sã ape-
leze la un tratament paleativ.
Kylian Mbappe, campion mondial
cu selecþionata Franþei în 2018,
ºi-a arãtat în diverse ocazii marea
sa admiraþie faþã de Pele. France-
zul a marcat pânã acum de cinci ori
la turneul final din Qatar ºi a ajuns
astfel la un total de nouã goluri la
Cupa Mondialã, devenind jucãto-
rul sub 24 de ani cu cele mai multe
goluri la aceastã competiþie, un re-
cord care i-a aparþinut pânã acum
lui Pele cu ºapte reuºite.
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