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به سانسور لوگوی رم میخندیم ،به گزارشگر افغانستانی حمله میکنیم

شهر مجازی

وقتی عزتاللهی
رپ میخواند

اینجا هــر روز میتوانید توییتها و
پستهای ورزشــی کاربران شبکههای
اجتماعی را بخوانید.
ایران ورزشی:
فتحی :مجیدی ،پیشنهاد خود شفر
بود.
خورخه لوییس بورخوس:
ایــن گلی کــه دفاع عــراق زد به
خودشون ،توی تنظیمات مسی هم قفله.
:ChrtNgoErf
توی جام ملتها طرف میخواد گل
به خودی هم بزنه ،یه جوری میزنه که
نامزد پوشــکاش شــه .بعد میگن جام
ملتها سطح فنیاش پایینه.
استینس:
بــازی عربســتان  -کرهشــمالی
خاطــرات تلــخ مقدماتی جــام جهانی
 2010رو برام زنده میکنه.
شب نشســتم بازی این دو تیم رو
ببینم .بازی که اگه برنده داشــت ،ایران
حذف نمیشــد اما با یــه بازی کثیف و
تبانی ،بازیشون صفر  -صفر تموم شد و
ایران حذف شد.
:Haikan
تمــام تیمهای لیگ ،بــرای تقویت
خودشــون بازیکن میخرن ،اســتقالل
تازه یادش افتاده مربی بخره .ک ً
ال سبک
جدیدی تو خرید داریم ،نمونهاش خرید
بازیکن مصــدوم ،باالخره متفاوت بودن
هم یه هنره.
شاهین ترامپ:
االن رهبر کره شــمالی نشسته اسم
بازیکنایی که بد بازی میکنن رو فهرست
کرده ،موقع برگشت اعدامشون کنه.
چامارتین:
فقط فینــال ایران و عربســتان رو
میخوام .اون هم عربستان با کیت سبز.
سپهر خرمی:
توهین زشــت و حرف نژادپرستانه
انصاریــان علیــه مــردم افغانســتان و
گزارشــگر اون شــبکه که حرف کام ً
ال
صحیحی علیه سانســور فوتبال در صدا
و سیما زده بود.
هر جــای دنیا حرف نژادپرســتانه
محکوم میشه ولی اینجا حساب کتاب
نداره .پوزش از مردم افغانستان.
مارشال:
بعــد از رپ خوندن عزتاللهی ،وریا
غفوری اعالم کرد در صورتی که تو بازی
بعدی تیم ملی ثابت نباشــه ،کنســرت
مشــترکی با همراهــی داریوش تدارک
خواهد دید.
:Soheil
آخر زمان جاییه که عزتاللهی رپ
میخونه ،بهنام بانــی فوتبال و بهعنوان
کارشناس دعوت میشه.
مهدی چخوف:
تــو دنیایی که بهنــام بانی فوتبال
بــازی میکنه و ســعید عزتاللهی رپ
من دانشجو درس
میخونه ،توقع دارید ِ
بخونم؟
:Nazir LFC
محمــد صــاح بهعنــوان برترین
بازیکن ســال  2018قاره آفریقا انتخاب
شــد .لعنت به تبانی ،ایــن جایزه حق
مسی بود.
احسان چراغی:
همه به کیروش اعتراض میکنند
که چرا وسط جام ملتهای آسیا درباره
برانکو حرف زده اما کسی به خبرنگاری
که وسط جام ملتهای آسیا از کیروش
درباره برانکو ســوال پرســیده اعتراضی
نمیکنه!
شماره  501ام:
همین فرهاد مجیدی  42ساله که 4
ســاله فوتبال بازی نکرده رو بذارن نوک
حمله اســتقالل از  98درصد مهاجمای
لیگ آمادهتره.
ژاماسب:
جواد خیابانی :کشوری که خیلی از
مردمش حتــی پول خرید پیراهن فیک
تیم ملی رو هم ندارن ،امیدواریم کسانی
که میلیاردی از این ملت پول میگیرن
الاقــل بــه این مــردم احترام بــذارن.
پ .ن :فارغ از ســوتیهات عاشــقتم آقا
جواد خیابانی .آقای باشرف.
بلو آرمین:
واقعــاً اون صحنه کــه منتظری در
میرفت و بازیکن یمن دنبالش میکرد
عالی بود ،بعد جالبه یه تیکه داور اومده
داره صحبت میکنه با بازیکنها ولی این
دو تا هنوز دارن میچرخن.

اعتراف سرمربی عراق بعد از
نخستین بازی:

باید از ابتدا به طارق
بازی میدادم

ســرمربی تیم ملی عراق به اشتباه
تاکتیکیاش نســبت به نیمکتنشــین
کردن ســتاره عراقی استقالل در بازی با
ویتنام اعتراف کرد.
تیم ملی عراق در نخستین دیدارش
در مرحلــه گروهی جام ملتهای آســیا
 2019امــارات به مصاف ویتنام رفت که
در دقایق پایانی کا م بکی رویایی داشــت
و در نهایت با نتیجه  3بر  2پیروز شد.
نکتــه عجیــب در ایــن بــازی
نیمکتنشــینی بشار رسن و طارق همام
دو ســتاره تیم ملی عراق و عضو باشگاه
پرسپولیس و اســتقالل بود .ولی کاتانچ
خیلــی زود بــه اشــتباه تاکتیکی خود
اعتراف کرد و بعــد از بازی ویتنام اعالم
کرد« :بازی ندادن طارق از ابتدای بازی
اشتباه من بود».

همهچیزباعذرخواهیتمامنمیشود
نژادپ
زیرپ رستی
وستی

مرزهای شوخی ،نقد و نژادپرستی مدتهاست که برایمان از بین رفته است .برای درک این موضوع نیازی نبود علی انصاریان ادای گویش گزارشگر افغان را در بیاورد
و مدعی شود که به جرم توهین به قوانین سانسور در کشورمان ،پاسخش را داده است .مدتهاست که چهره عریان ما در فضای مجازی ،این واقعیت تلخ را عیان
کرده که اوضاع وخیمتر از چیزی است که تصورش را میکنیم .اینقدر وخیم که شاید عذرخواهیها هم دیگر چندان به دل نمینشیند .خودبزرگبینی عمیقی که در
وجودمان خانه کرده ،بدترین پاسخی که در برابر مهر کشورهای دیگر یا حتی اقوام دیگر هموطن خود داریم .این بار مثل خیلی دفعات دیگر ،افغانهایی مورد حمله
قرار میگیرند که همیشه ایران و ایرانیها را دوست داشتهاند و این محبت را کتمان نکردهاند .همراهان ما در زندگیهای سخت در دهههای پی در پی و جانفرسا.

بهناز میر مطهریان
Behnaz Mirmotahharian

آنچــه از ویدئــوی علــی انصاریان در
تمسخر گزارشــگر افغان به مشام میرسد،
جز بوی بد نژادپرســتی چیز دیگری نیست.
اینقدر سخیف و زننده که حتی عذرخواهی
بعد از آن هــم نمیتواند ذرهای از زشــتی
کالم او در ویدئــوی اولیــه بکاهد .او با لحن
تمسخرآمیز همیشگیاش ،گویش افغانها را
به سخره میگیرد و بابت نقدی که گزارشگر
افغان نسبت به سانســور در تلویزیون ایران
داشــته ،ملیت او را نشــانه میگیرد .نوعی
خودبزرگبینی ناشی از ایرانی بودن و تأکید
بر این نکته که «یادت باشــه درباره کشوری
حرف میزنــی که خیلی خیلــی مدیونش
هستید!»
حتی از دید تاریخی هم اگر بخواهیم به
ماجرا نگاه کنیم ،ما و افغانها از یک ریشهایم.
پای فوتبال هم کــه به میان میآید ،بارها و
بارهــا دیدهایم افغانها چطور از حمایت تیم
ملی فوتبــال ایران گفتهانــد .چندین هزار
نفرشــان طرفدار پرســپولیس و استقاللی
هستند که در لیگ ایران بازی میکنند .آنها
که ما و فوتبالمان را دوست دارند و مایی که
اینطور شایسته حقیر شمردنشان میدانیم.
انصاریان در ویدئوی عذرخواهیاش ،این
توجیه را دارد که قوانین کشــور ما فقط به
خودمان مربوط است و نه شخص دیگری از
کشوری دیگر.
او منکر نژادپرســتی در این ماجراست
اما ســوال اینجاســت که اگر کشور دیگری
سانســور در ایران را مــورد نقد قرار میداد،
باز هــم واکنش ما همین بــود؟ که اگر بود
چرا وقتی سانسور لوگوی باشگاه رم ،واکنش
بســیاری از رســانههای جهــان را در پــی
داشــت ،به جای اینکه بایستیم و از قوانین
نداشتهمان در زمینه سانسورهای اینچنینی
دفاع کنیم ،خودمان هم دم به دمشان دادیم
و بازار لودهبازی را داغ کردیم؟
به فرض اگر یک رســانه اســپانیایی از
سانسور تماشــاگران ایرانی میگفت ،شاید
انصاریــان یــا خیلی رســانههای دیگر ،نوع

نژادپرستی
انصاریان وقتی
به اوج خود
میرسد که
ادعا میکند
«:ما چیزهایی
دیدیم که
شما اص ً
ال
ندیدهای!»
در عمل اما او
ثابت میکند
که هیچ چیز
بیشتری ندیده
است که اگر
دید ه بود باید
در راستای
آن بینایی
و حکمت و
درکی نصیبش
میشد که
امروز از آن
بیبهره است.

برنامه کامل مسابقات جام ملتهای آسیا
ی آغاز شده و  12بهمنماه با
رقابتهای فوتبال جام ملتهای آســیا  2019امارات از  15د 
مشخص شدن تیم قهرمان به پایان خواهد رسید.
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بیان خــود را اینطــور تغییــر میدادند که:
«انتقاد رسانه اسپانیایی از سانسور در ایران!»
حاال اما قضیه متفاوت اســت .آن طرف ماجرا
یک گزارشــگر افغان نشسته که جامعه ایرانی
نمیخواهد تصور پوچ برتری خود را نسبت به
او و هموطنانش ،دور بریزد.
کدام برتری؟ چه کســی حق دارد خود را
از ملتی دیگر برتــر بداند؟ در طول یک هفته
اخیر ،ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی
را تماشــا کردهاید؟ مردی که خر زبانبســته
را با چــوب میزند تا تنبیهش کند .پســری
که دختری را تا ســیرجان کشانده تا به جرم
فحاشی در فضای مجازی ،مشت و لگد نثارش
کند ،فیلم بگیرد و حاصل این حرکت وحشیانه
را منتشــر کند .دختر ســه ،چهار سالهای که
سیگار به دســتش دادهاند و با ذوق از او فیلم

میگیرند.
اینها عصاره خصائل ما شده در سالهای
اخیــر .از آن فرهنــگ چند هزارســاله فقط
دورهمنشینی و سفره چیدن شبهای یلدایش
برایمان مانده و دیگر نه خبری از انساندوستی
است و نه هیچ نشانهای از مهربانی.
نقد گزارشگر افغان در واقع نقد بدی نبوده
و هیچ اهانتی در بر نداشــته است که مستحق
چنین پاســخ زنندهای از سوی انصاریان باشد.
واقعیــت این اســت که سانســور ،چنان ما را
فراگرفته که حتی تصاویر ارســالی از ورزشگاه
مردانهمان هم بــا  8 ،7ثانیه تأخیر روی آنتن
میرود و واقعیت تلختر اینکه سانســور فقط و
فقط ما را از حل ریشهای مشکالت فرهنگی و
اجتماعیمان غافل کردهاست.
نژادپرســتی انصاریان وقتــی به اوج خود

میرسد که ادعا میکند «:ما چیزهایی دیدیم
که شــما اص ً
ال ندیدهای!» در عمل اما او ثابت
میکند که هیچ چیز بیشــتری ندید ه اســت
کــه اگر دیده بود باید در راســتای آن بینایی
و حکمت و درکی نصیبش میشد که امروز از
آن بیبهره است.
ویدئوی زشــت و زننده علــی انصاریان،
در کنار همــه ویدئوهای دیگری که در فضای
مجــازی میبینیم ،از وخامت حــال و روز ما
میگوید و مشکالت حاد که برای حل هر یک
از آنها به بررسیهای عمیق و کارشناسی شده
نیاز داریم .مشــکالتی که شاید نخستین قدم
در راه حلشــان این باشد که یکدیگر را کمی
بیشــتر دوســت بداریم .حتی اگر کمی از هم
دورتر باشــیم .حتی اگر یک نفر در افغانستان
باشد و دیگری در ایران.

وزیر ورزش انصارا ...یمن :

این تیم ملی به ما ربطی ندارد

بیموقعترین انتخاب سرمربی برای کلمبیا

عجله کلمبیاییها برای معرفی کیروش
ادعای کلمبیاییهــا درباره توافق
بــا کارلوس کــیروش حاال بــه جایی
رسیده که یکی از رسانههای کلمبیایی
مدعی شده تا چند روز آینده کیروش
بهعنوان ســرمربی تیم ملی فوتبال این
کشــور انتخاب میشود .آن هم درست
در اوج رقابتهای جام ملتهای آســیا
و در شــرایطی که احتماالً تا چند روز
آینــده کارلوس کــیروش وارد مرحله
حســاستری از رقابتهــا میشــود.
مرحلهای کــه در آن هم خود کیروش
و هم بازیکنانش به تمرکز بیشتری نیاز
دارند.
ادعای اخیر این سایت کلمبیایی که
با قطعیت بیان شــده به گمانهزنیهایی
که در طول یک ســال گذشته در این
رابطــه مطرح میشــد ،رنــگ و بوی
جدیتــری داده اســت .در تمــام یک
سال گذشــته ،بارها و بارها رسانههای
کلمبیایی از مذاکره با کیروش نوشتند
و هــر بار با تکذیب فدراســیون فوتبال
این کشور ،خبرهای رسانهای کلمبیا به
ادعاهایی که هیچ پایه و اساسی ندارند،
تعبیر شده بود.
ســایت روزنامــه کلمبیایــی
«التییمپو» نوشــته که انتظار میرود
انتصاب کارلــوس کــیروش بهعنوان
سرمربی بعدی تیم ملی فوتبال کلمبیا
تا چند روز آینده صورت بگیرد .براساس
این گزارش ،کیروش  65ساله همچنان
اصلیترین گزینه اعضای کمیته اجرایی
فدراسیون فوتبال کلمبیا برای جانشینی
خوســه پکرمان اســت که پس از جام
جهانی  2018از سمت سرمربیگری تیم
ملی کلمبیا استعفا کرد.
اگــر اتفاق خاصــی در لحظه آخر
نیفتــد ،کــیروش در نشســت بعدی
اعضای کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال
کلمبیا که چند روز دیگر برگزار میشود،
بهعنوان ســرمربی جدیــد «تریکالر»
معرفی خواهد شد .براساس این گزارش
این ســرمربی پرتغالی با پایان قرارداد
فعلیاش با فدراســیون فوتبال ایران ،از
ماه فوریــه کارش را با تیم ملی کلمبیا
آغاز خواهد کرد.
«التییمپــو» همچنین نوشــت
که از اواخر ســال میالدی گذشــته -
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 - 2018بود که به طور غیررســمی از
کارلوس کــیروش بهعنوان ســرمربی
بعــدی «تریکالر» یاد شــد .حقیقت
این اســت که در این مدت مســووالن
فدراســیون فوتبال کلمبیا ســه بار با
کیروش مالقات داشــتهاند که یکی در
حاشیه مراسم  THE BESTفیفا در
تاریخ  24سپتامبر ،دومی در ماه نوامبر
در یک قرار شام در مادرید و سومی در
تاریخ  9دسامبر در حاشیه بازی فینال
لیبرتادورس در شهر مادرید بوده است.
در ایــن گــزارش آمده کــه روز
سهشنبه ،فدراسیون فوتبال کلمبیا اعالم
کرد مذاکرهای با فیلیپه اسکوالری ،دیگر
کاندیدای مطرح شده از سوی رسانهها
برای سرمربیگری تریکالر نداشته است.
با توجه به تکذیب مذاکره با اسکوالری
و اینکه گوستاوو آلفارو ،سرمربی کنونی
بوکاجونیورز نیز شایعه دریافت پیشنهاد
از فدراسیون فوتبال کلمبیا را رد کرده،
اکنــون تنهــا گزینه اصلــی باقیمانده،
کارلوس کیروش است.
آنچه بیشــتر از اخبار منتشر شده
در رســانههای کلمبیایــی ،عجیــب و
ســوال برانگیز است ســکوتی است که
فدراســیون فوتبال و شخص کیروش
در برابــر ادعاهای اخیر این رســانهها
داشتهاند .درست است که چندی پیش
رییــس فدراســیون این کشــور تأکید
کرده بود حضــور کیروش در تیم ملی
کلمبیا هنوز قطعی نیســت اما حتی او
هم حضور کیروش بیــن کاندیداهای
مربیگری و مذاکره با او را تکذیب نکرده
است.
با همه اینها اما در طول یک ســال
اخیر به همه ما ثابت شده که رسانههای
کلمبیایــی عالقه زیادی به حاشــیه و
پیشگویی دارند.
آنها یک سال اســت از میان همه
گزینههای مطرح شــده ،کــیروش را
بهعنوان ســرمربی تیم ملی کشور خود
معرفی میکنند .یک ســال اســت به
تکذیبهــای فدراســیون فوتبال خود
توجهی نمیکنند و یک ســال اســت
که فدراســیون فوتبال ایران و کیروش
اظهارنظــر قاطعی دربــاره ادعای این
رسانهها نداشته است.

حســن زید ،وزیر ورزش انصارا...
یمن بعد از شکســت ســنگین این
کشور در نخســتین بازیاش در جام
ملتهای آســیا ،اظهارنظــر جالبی
داشت.
مملی ربطی به
او گفت« :این تی 
ما ندارد و نماینده حوثیها نیست .ما
مخالف حضــور تیمملی فوتبال یمن
در هر رقابتی که در دو کشــور شرور
همپیمان یعنی عربســتان سعودی و
امارات برگزار شود ،بوده و هستیم».
زیــد ،در بخــش دیگــری از
صحبتهایــش دلیل نظــرش درباره
تیم ملــی را اینطور بیــان کرد« :ما
بــا فدراســیونهای ورزشــی برای
حمایتهــای عملی و مالی در ارتباط
نزدیــک هســتیم اما با فدراســیون
فوتبال که به ریاست العیسی در شهر
عدن مستقر است هیچگونه ارتباطی
نداریم .او به تنهایی کادر فنی و محل
اردوهــای تیم ملی فوتبــال یمن را
انتخاب کرد .او برای شرکت تیم ملی
فوتبال یمن در جام ملتهای آســیا
تمام ارتباطهای خود را با ما در صنعا
قطع کرد».
وزیر ورزش یمن در صنعا گفت:
«علت قطع ارتباطها هم روشن است.

یکشنبه 23 ،دیماه 1397
بازی شماره  /22گروه  | Eکرهشمالی  -قطر ،ساعت  ،14:30ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره  /23گروه  | Fعمان  -ژاپن ،ساعت  ،17:00ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره  /24گروه  | Fترکمنستان  -ازبکستان ،ساعت  ،19:30ورزشگاه رشید شهر دبی
دوشنبه 24 ،دیماه 1397
بازی شماره  /25گروه  | Aامارات  -تایلند ،ساعت  ،19:30ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
بازی شماره  /26گروه  | Aهند  -بحرین ،ساعت  ،19:30ورزشگاه شارجه شهر شارجه
سهشنبه 25 ،دیماه 1397
بازی شــماره  /27گروه  | Bفلسطین  -اردن ،ساعت  ،17:00ورزشگاه محمد بن زائد شهر
ابوظبی
بازی شــماره  /28گروه  | Bاسترالیا  -سوریه ،ساعت  ،17:00ورزشگاه خلیفه بن زائد شهر
العین
چهارشنبه 26 ،دیماه 1397
بازی شماره  /29گروه  | Cکرهشمالی  -چین ،ساعت  ،17:00ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
بازی شماره  /30گروه  | Cقرقیزستان  -فیلیپین ،ساعت  ،17:00ورزشگاه رشید شهر دبی
بازی شماره  /31گروه  | Dایران  -عراق ،ساعت  ،19:30ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی
بازی شماره  /32گروه  | Dویتنام  -یمن ،ساعت  ،19:30ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
پنجشنبه 27 ،دیماه 1397
بازی شماره  /33گروه  | Fعمان  -ترکمنستان ،ساعت  ،17:00ورزشگاه محمد بن زائد ابوظبی
بازی شماره  /34گروه  | Fژاپن  -ازبکستان ،ساعت  ،17:00خلیفه بن زائد شهر العین
بازی شماره  /35گروه  | Eعربستان  -قطر ،ساعت  ،19:30ورزشگاه زائد شهر ابوظبی
بازی شماره  /36گروه  | Eلبنان  -کرهشمالی ،ساعت  ،19:30ورزشگاه شارجه شهر شارجه

تیم ملــی فوتبال یمن را برای برپایی
اردوهای آمادهســازی به کشورهای
عربستان و امارات بردند .دو کشوری
که روزانه مرتکب قتل عام مردم یمن،
محاصره زمینی ،هوایــی و دریایی و
تخریب زیرساختها و نقض حاکمیت
ما و شــهروندان اســتانهای جنوبی
یمن میشوند.
هر مشــارکت ورزشــی در این
کشورها به معنای چراغ سبزی برای
ادامه تجاوزهای این دو دشمن شرور

مردم یمن اســت و نشان میدهد ما
تسلیم اشــغالگری عربستان و امارات
هستیم».
همه اینها باز هم دلیل نمیشود
که او از شکســت ســنگین تیم ملی
کشورش ناراحت نباشد« :بدون شک
احســاس تلخی پس از شکست تیم
ملی فوتبال یمن برابر ایران داشتیم.
هر کســی که تیم ملی کشــورش را
تشــویق نکند ،بیمار اســت و درگیر
نفرت میشود».

واکنش ایافسی به سرقت سعودیها در جام ملتها
کنفدراســیون فوتبال آســیا شــبکه
ورزشــی موســوم بــه « »beoutQکــه
سعودیها برای مقابله با شبکه بین اسپورت
قطــر به وجــود آوردند را بــه دلیل پخش
غیرقانونی و سرقت بازیهای جام ملتهای
آسیا  2019محکوم کرد.
پیش از این نیز این شبکه تازه تاسیس
به وسیله سعودیها در لیگ قهرمانان آسیا
 2018دســت به ســرقت زده و بازیها را

شنبه 22 ،دیماه 1397
بازی شماره  /19گروه  | Cویتنام  -ایران ،ساعت  ،14:30ورزشگاه آل نهیان شهر ابوظبی
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بدون مجوز پخش میکرد.
شــرکت «بــیاوت کیــو» از جملــه
شــرکتهایی اســت که در مقابــل «بین
اسپورت» قطر شــکل گرفته و گهگاه اقدام
به دزدی در پخش مســابقاتی میکند که
این شرکت قطری حق پخش آنرا برعهده
دارد.
«بیاوت کیو» اخیرا در جام ملتهای
آســیا هم زمینه پخش غیــر قانونی چند

مسابقه را بدون خریدن حق پخش در چند
کشور از جمله عربستان فراهم کرده است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیهای
اعالم کرد« :ایافسی ،شرکت بیاوت کیو
را به خاطر پخش غیرقانونی جام ملتهای
آســیا  2019محکوم میکند .کنفدراسیون
آســیا به حمایتــش از شــرکای تجاری و
پخش تلویزیونــی ادامه میدهد و از حقوق
قراردادیاش حفاظت میکند».

عاقبت کسی که حریف را تحقیر میکرد

افشاگری بعد از اخراج سرمربی تایلند
تایلند در نخســتین دیدارش در جام
ملتهای آســیا مقابــل تیم ملــی هند با
شکســت تحقیر آمیز چهار بر یک مغلوب
تیم ملی این کشــور شــد تا بعد از ســوت
پایــان این بــازی ســومیوت پومپانمونگ،
رییس فدراسیون فوتبال تایلند بدون هیچ
درنگی سرمربی تیم ملی این کشور میلوان
رایواچ صرب را از کار برکنار کند تا نخستین
سرمربی برکنار شــده جام در روز دوم این
رقابتها مشخص شود.
نکتــه جالب توجه ایــن برکناری این

اســت که قبل از قرعهکشی رقابتها و قبل
از آن که این دو تیم مشــخص شود که در
یک گروه قرار دارند ،این ســرمربی برکنار
شده پیشــنهاد برگزاری دیدار تدارکاتی با
تیم ملی هند را به علت ضعف شدید فوتبال
این کشور نپذیرفت و همچنین در کنفرانس
مطبوعاتــی قبل از این بازی با تکبر خاصی
در این ســالن حضور یافت و این شکست و
اخراج را شــاید بتوان پاســخی بر این همه
غرور این ســرمربی  65ساله اهل صربستان
تلقی کرد.

یک هشتم نهایی
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بازی شماره  /37دیدار تیم اول گروه  | Bتیم سوم برتر یکی از گروههای ACD
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بازی شماره  /38دیدار تیم دوم گروه  | Aتیم دوم گروه C
ساعت  ،17:30ورزشگاه هزاع بن زائد شهر العین
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بازی شماره  /50برنده بازی شماره  - 47برنده بازی شماره 48
ساعت  ،17:30ورزشگاه محمد بن زائد شهر ابوظبی
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