
Италија: Градоначелник Напуља почео формални поступак преименовања стадиона Сан Паоло у "Дијего Марадона"; Буенос Ајрес: Хиљаде навијача се у мимоходу опрашта од „Ел Пибеа“
четвртак, 26 новембар 2020 16:54

Градоначелник Напуља Луиђи Де Магистрис у четвртак је почео формални поступак
преименовања стадиона Сан Паоло у Дијего Марадона.

  

  

Градоначелник се одлучио на тај потез после смрти легендарног фудбалера Наполија и
аргентинске репрезентације. Марадона је умро у четвртак од срчаног удара.

  

"Почели смо јутрос, направили смо прве кораке да стадион у Напуљу посветимо
Марадони. То је процес, али ће бити брз процес, јер када постоји тако јака жеља, ништа
нас не може задржати. Надамо се да ће се то поклопити са повратком навијача на
стадион", рекао је Де Магистрис.

  

Град је власник стадиона Сан Паоло, на којем је Марадона предводио Наполи до једине
две шампионске титуле у Серији А, 1987. и 1990. године.
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Наполи ће у четвртак увече пред празним трибинама, због пандемије коронавируса,
играти против Ријеке у Лиги Европе.

  

Навијачи су се током ноћи и јутрос окупили испред стадиона у част Марадоне, певали су
песме, махали заставама и шаловима и палили бакље, иако су окупљања забрањена,
пошто је Напуљ проглашен црвеном зоном због пандемије.

  
  

Марадона је за нас као отац, као брат, члан породице. Нажалост, имамо утисак као да
нам је умро члан породице, као да је умро део Напуља

    

"Марадона је за нас као отац, као брат, члан породице. Нажалост, имамо утисак као да
нам је умро члан породице, као да је умро део Напуља", рекао је навијач Рафаеле Куомо.

  

Становница Напуља Ана Карпи рекла је да јој је срце сломљено.

  

"Али, Дијего ће заувек бити са нама, у нашим срцима", додала је она.

  

Сви светски листови су на насловним странама објавили вест о смрти Марадоне.

  

На насловници водећег листа из Напуља Матина на насловници је написано "Гразие!"
(Хвала!).

  

Газета дело Спорт је првих 23 страница својих новина посветила Марадони.

  

Буенос Ајрес: Хиљаде навијача се у мимоходу опраштају од Марадоне
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Хиљаде људи опраштају се од легендарног фудбалера Дијега Марадоне, чији је ковчег
са телом изложен у председничкој палати у Буенос Ајресу.

  

  

Ковчег је изложен у холу палате, од посетилаца је ограђен оградом у бојама
аргентинске заставе, уз бројне чланове обезбедјења. Навијачи се у мимоходу опраштају
од једног од најбољих фудбалера свих времена.

  

Многи аплаудирају док пролазе, неки бацају цвеће на ковчег, шалове и дресове,
салутирају и узвикују последње поздраве "Ел Пибеу".
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  Марадона је умро у среду од срчаног удара.  У Аргентини је проглашена тродневна жалост.  (Бета, АП)  Видети још:  Аргентина: Председник Алберто Фернандез прогласио тродневнужалост због смрти Дијега Арманда Марадоне; Пеле, Меси, Кристијано Роналдо -фудбалски свет се опрашта од легенде; Стадион Наполија зваће се по Марадони  
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