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ПРИШТИНА - Председник Европске фудбалске уније (УЕФА) Мишел Платини изјавио је
данас да Србија и Албанија никада нису ратовале, попут Јерменије и Азербејџана, и да
зато нису раздвојене на жребу квалификација за првенство Европе.

  

  

"По тој логици онда би требало и да раздвајамо и Грчку и Македонију, које такође имају
политичких трзавица, а то не радимо, већ разговарамо са председницима и премијерима
који су одговорни за националну безбедност. Фудбал не треба да раздваја, него да спаја
људе, а најбољи пример за то су српски и албански играчи из Лација", рекао је Платини,
а преноси косовски портал Телеграфи.

  

Он је поновио да је све што се десило приликом прекида утакмице у Београду
неопростиво и најавио казне.

  

Утакмица између Србије и Албаније прекинута је у 41. минуту након инцидената који су
уследили због провокације гостију са беспилотном летелицом, дроном, која је носила
заставу тзв. Велике Албаније и каснијег утрчавања навијача на терен.

  

Дисциплинска комисија УЕФА у четвртак, 23. октобра, донеће одлуку о регистрацији
утакмице, као и о казнама за Савезе и појединце.
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Солун понудио да буде домаћин

  

Грчки град Солун понудио је данас да буде домаћин фудбалског меча квалификација за
првенство Европе између Србије и Албаније који је прошле недеље прекинут због
инцидената изазваних пуштањем дрона са заставом такозване велике Албаније.

  

Градоначелник Солуна Јанис Бутарис рекао је да је од Градског већа затражио да
размотри овај предлог, пренеле су данас агенције.

  

Европска фудбалска унија (УЕФА) најавила је да ће ове недеље донети одлуку о
судбини прекинутог меча.

  

Градоначелник Солуна рекао је да би играње утакмице на неутралном терену смањило
тензије између Србије и Албаније.

  

Утакмица између Србије и Албаније прекинута је у 41. минуту након инцидената који су
уследили због провокације гостију са беспилотном летелицом, дроном, која је носила
заставу тзв. Велике Албаније и каснијег утрчавања навијача на терен.

  

Дисциплинска комисија УЕФА у четвртак, 23. октобра, донеће одлуку о регистрацији
утакмице, као и о казнама за Савезе и појединце.

  

(Танјуг)
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