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 حقق �لإيطايل لوت�ض��يانو �ض��باليتي، �ملدير �لفني لإنرت ميالن، �أف�ض��ل 
�نطالقة ملو�ض��م خالل م�ضو�ره �لتدريبي، بالفوز على كروتوين )2-0(، 
يف �فتتاح �جلولة �لر�بعة للكالت�ض��يو. و�أحرز بذلك �ض��باليتي �نت�ض��اره 
�لر�ب��ع عل��ى �لتو�يل من��ذ بد�ية �ملو�ض��م )�لعالمة �لكامل��ة(، وهو ما مل 
يحقق��ه �أب��ًد� من قبل، بح�ض��ب م�ض��ادر �إعالمي��ة �إيطالي��ة. وكانت �أكرب 
�ضل�ض��لة �نت�ضار�ت ملدرب روما �ل�ض��ابق يف �نطالقة �ملو�ضم، قد �متدت 
ل���3 مباريات فقط، قبل �لتعرث يف �جلولة �لر�بعة.  و�هتزت �ض��باك �إنرت 
مي��الن م��رة و�حدة فقط، خالل 4 ج��ولت من �ل��دوري �لإيطايل، لأول 
مرة يف تاريخ �ض��باليتي مع كل �لف��رق �لتي توىل تدريبها، 
�ض��و�ًء يف �إيطاليا �أو رو�ضيا. �ملدرب لوت�ضانو �ضباليتي 
�ملدي��ر �لفن��ي لإن��رت و��ض��ل �عتم��اده عل��ى طريقة 
1-3-2-4 بوج��ود م��اورو �إيكاردي يف �ملقدمة 
مدعوًم��ا بالثالث��ي بريي�ض��يت�ش وج��و�و ماري��و 
و�أنطونيو كاندريفا من خلفه. و��ض��طر �ض��باليتي 
56 لإع��ادة  �لدقيق��ة  �أوىل تبديالت��ه يف  لإج��ر�ء 
�لإت��ز�ن لفريقه مرة �أخ��رى، حيث دفع بالالعب 
ماتيا���ش فيت�ض��ينو بدًل م��ن روبرتو 
جالياردين��ي. وم��ع دخ��ول �للقاء 
منعطف��ه �لأخ��ري وكل �ملوؤ�رش�ت 
توؤكد تع��رث �لأفاعي للمرة �لأوىل 
هذ� �ملو�ض��م، ظه��ر �ملد�فع ميالن 
�ض��كرنيار يف �لدقيقة 82 و�ض��جل 
بت�ض��ديدة  لفريق��ه  �لتق��دم  ه��دف 
م��ن د�خل منطق��ة �جل��ز�ء، قبل �ن 
يظه��ر �لكرو�ت��ي �إيف��ان بري�ض��يت�ش 
يف �لدقيق��ة 92 م��ن هجم��ة مرت��دة 
�رشيع��ة رو�غ خاللها �ملد�فع ثم �ض��دد 
يف �ملرمى م�ض��جاًل ه��دف فريقه �لثاين 
لينتهي �للق��اء بفوز �إنرت بهدفني دون 

رد.

 ق��ال وكيل �لالعب��ني �لعاملي مينو ر�ي��ول، �إن �لنج��م �لأرجنتيني بابلو 
ديبال لن ي�ضتمر مع ناديه �حلايل يوفنتو�ش �لإيطايل، و�ضيتجه نحو �أحد 
�أندية �لنخبة يف �لدوري �لإجنليزي. ويف حديثه �إىل ر�ديو "ر�ي �ضبورت" 
�لإيط��ايل، قال ر�ي��ول: "ديبال لن يلع��ب مع بر�ض��لونة، ووجهته �ملقبلة 
�ض��تكون �إىل �أح��د �أندي��ة �ل��دوري �لإجنليزي، وغالبًا �ض��تكون مان�ض�ض��رت 
يونايت��د �أو مان�ض�ض��رت �ض��يتي �أو ت�ضيل�ض��ي". وكانت �لعديد من �مل�ض��ادر 
�لإعالمي��ة ربط��ت �لنجم �لأرجنتيني �ل�ض��اب )23 عامًا( برب�ض��لونة، بعد 
�لرب�زيلي نيمار �إىل باري�ش �ض��ان جريمان مقابل �ض��فقة قيا�ض��ية بلغت 
222 مليون يورو، لكن �لنادي �لكاتالوين تعاقد �أخري�ً مع �لنجم �لفرن�ضي 
�لو�عد، عثمان دميبيلي )20 عامًا(، قادمًا من برو�ض��يا دورمتوند مقابل 
150 مليون يورو. ور�يول لي�ش وكيل �أعمال ديبال، لكنه �أكد من و�قع 
خربت��ه، �أن �أح��د �لأندية �لإجنليزية �لعمالقة �ض��يدخل ب��كل قوته للتعاقد 
م��ع "�جلوه��رة" �لأرجنتينية، و�لأخري "عليه �لبحث عن م�رشوع ينا�ض��ب 
تطلعات��ه و�إمكانيات��ه �لكبرية". ويدي��ر ر�يول �أعمال �لعدي��د من �لنجوم، 
خا�ض��ة يف مان�ض�ض��رت يونايت��د، على ر�أ�ض��هم �لبلجيكي روميل��و لوكاكو، 
و�ل�ض��ويدي زلت��ان �إبر�هيموفيت���ش، و�لفرن�ض��ي بول بوغب��ا، و�لأرميني 
هيرني��ك خميرتي��ان، وتربط��ه عالقة مميزة م��ع �ملدير �لفن��ي �لربتغايل 
جوزيه مورينيو، ويعتقد �أن "�ل�ضياطني �حلمر" هو �لنادي �لأن�ضب لهد�ف 
ن��ادي يوفنتو���ش. و�أح��رز ديبال 5 �أه��د�ف يف 3 مباريات خا�ض��ها هذ� 
�ملو�ض��م م��ع يوفنتو�ش يف �لدوري �لإيطايل، وذلك بعدما منحه "�ل�ض��يدة 
�لعج��وز" �لرقم 10 �خلا�ش باأ�ض��اطري �لن��ادي، تقدي��ر�ً ملوهبته وولئه 

للفريق.

 ذكرت تقارير �ض��حفية �إجنليزية، �أن نادي مان�ض�ض��رت �ض��يتي، يرغب يف 
�لتعاقد مع مهاجم بايرن ميونيخ �لأملاين.

 وقالت �ض��حيفة "م��ريور" �لإجنليزية، �إن بيب جو�ردي��ول، �ملدير �لفني 
للفريق، يبدو غري مقتنع بقوة خط هجومه �لذي ي�ض��م جابرييل خي�ضو�ش 
و�ض��ريجيو �أجويرو، حيث حاول �ضم �أليك�ض��ي�ش �ضان�ضيز من �أر�ضنال قبل 

�نطالق �ملو�ضم �جلاري.
 و�أ�ض��افت �ل�ض��حيفة: "�لآن بيب يريد �لتعاقد مع روبرت ليفاندوف�ض��كي 

لتعزيز خط هجومه، خا�ضة مع ت�رشيحات �ضاحب �ل�29 عاًما 
و�لتي �نتقد فيها �ضيا�ضة �لبايرن يف �ملريكاتو".

 و�أمت��ت: "يف ح��ال رحل ليفاندوف�ض��كي ع��ن بايرن فاإن 
�لجتم��اع م��ع جو�رديول قد يكون �أح��د خيار�ت �لدويل 

�لبولندي".
�إىل ري��ال مدري��د   و�رتب��ط ليفاندوف�ض��كي بالنتق��ال 
خالل �لفرتة �لأخرية �إل �أن �لالعب و�ض��ف هذه �لأخبار 
باله��ر�ء، حي��ث �أب��دى روب��ريت ليفاندوف�ض��كي، مهاجم 

بايرن ميونيخ �لأملاين، ��ضتياءه من �ل�ضائعات 
�لت��ي ربطت��ه بالنتقال �إىل ري��ال مدريد 

�لإ�ضباين، �ل�ضيف �ملقبل.
يف  �لبولن��دي،  �ل��دويل  وق��ال 
ت�رشيح��ات نقلتها �ض��بكة "�ض��كاي 
�ض��بورت�ش": "ل يتوج��ب علي �لرد 

على كل هر�ء ُيقال".
وكانت �ضحيفة "�آ�ش" �لإ�ضبانية، 
قد زعمت �أن ليفاندوف�ضكي طلب 

من وكيله، ت�ض��وية �أمر �نتقاله 
�إىل ريال مدري��د، بنهاية هذ� 
�ملو�ض��م، م��ع �إد�رة �لن��ادي 

�لبافاري.
ليفاندوف�ض��كي،  و�نتق��د 

قبل �أيام، �ضيا�ضة �لنادي 
�لباف��اري فيم��ا يتعل��ق 

�لنتق��الت،  قب��ل ب�ض��وق 
كارل  يهاجم��ه  ين��ز �أن  ها
�لتنفيذي رومينيج��ه، �لرئي�ش 
ر للنادي، ويحذره من  � تك��ر

هذ� �لأمر.

تشويه ممر أساطير األتلتيكو وغريزمان يحفر اسمه في تأريخ "الروخو بالنكوس"

بيرنلي يرفع شعار إحراج كبار البريمير ليغ في الموسم الجديد
 كانت �أولوية برينلي هذ� �ملو�ض��م تتمثل يف حت�ض��ني �ضجله 
خارج �أر�ضه بعدما ح�ضد �ضبع نقاط فقط من �أ�ضل 57 نقطة 
متاحة يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم يف �ملو�ضم 
�ملا�ض��ي. لكن حتى �ملدرب �ضني ديت�ش نف�ضه مل يتوقع مثل 
هذ� �لتاألق يف �أول ثالث مباريات للفريق خارج �أر�ض��ه يف 
�ملو�ض��م �جلديد، بالفوز على ت�ضيل�ضي حامل �للقب و�لتعادل 
مع �لعمالقني توتنهام هوت�ضبري وليفربول.  وو�ضل �لأمر 
�إىل �أنه كان بو�ض��ع �لفريق �لز�ئر خطف �نت�ضاره 
��ض��تغل  �إذ�   1974 من��ذ  �أنفيل��د  يف  �لأول 

�ملد�ف��ع ب��ن ميي فر�ض��ة م��ن �آخر كرت��ني ب�رشبت��ي ر�أ�ش 
بع��د ركلتني ركنيتني ق��رب �لنهاية. وقال ديت�ش �إنه ي�ض��عر 
بالر�ض��ا باحل�ض��ول على نقطة و�حدة �أمام �لفريق �ضاحب 
�لأر�ش �لذي �أطلق 35 ت�ض��ديدة نحو �ملرمى. و�أ�ضاف: "كنا 
ن��درك �ض��عوبة �لقدوم �إىل مث��ل هذه �ملالع��ب ونحن ناأمل 
يف مو��ض��لة ذلك. فرق قليلة جد� �ض��تاأتي �إىل هنا وت�ض��يطر 
على �للقاء وكنا ندرك �رشورة �أن نقوم بالأ�ضا�ض��يات. �أكرر 
�أي�ض��ا �أن �لفري��ق يك��ون يف حاج��ة لبع�ش �حل��ظ". وتابع: 
"نحن ل نز�ل نتعلم بع�ش �ل�ض��يء ويت�ضمن ذلك �أنا �أي�ضا 

لكني �أ�ض��عر بر�ض��ا كب��ري". و�أ�ض��اد ديت�ش ب�ض��جاعة لعبيه 
يف عدم �ض��عورهم بالرهبة من �للع��ب يف ملعب مثل �أنفيلد. 
وج��اء �لتعادل �ملفاجئ لبرينلي رغم �أنه ��ض��طر �إىل �إ�رش�ك 
�حلار���ش ني��ك بوب��ي يف �لت�ض��كيلة �لأ�ضا�ض��ية بعد �إ�ض��ابة 
�حلار���ش �لأ�ضا�ض��ي ت��وم هيتون بخل��ع يف �لكت��ف وغيابه 
�ملنتظر لعدة �أ�ض��هر. وعلى �لرغم من �أن ليفربول �ض��نع 35 
فر�ض��ة للت�ض��جيل يف مرمى برينلي، �إل �أن��ه مل ينجح �إل يف 
�إح��ر�ز هدف وحيد فقط، عن طريق �جلناح �مل�رشي �ملتاألق 
حممد �ض��الح. وعلق يورجن كلوب على ف�ض��ل فريقه بالفوز 

على برينلي، يف ت�رشيحات نقلتها �ض��حيفة "�إك�ض��ربي�ش": 
"�أنا غا�ضب من �لنتيجة، لكن �لأد�ء ي�ضعدين". و�أ�ضاف "هذ� 
خطاأنا، �ض��يطرنا على �ملب��ار�ة، ولعبنا ب�ض��كل جيد للغاية، 
لق��د خلقنا �لعديد من �لفر�ش، ولكننا يف �لنهاية مل ن�ض��جل 
�إل هدًف��ا و�ح��ًد�". و�ختت��م "عندم��ا يك��ون لديك ت�ض��ديد�ت 
عل��ى �ملرم��ى، فالأم��ر ل يعتمد عل��ى دفاعهم، وحار�ض��هم 
�أنق��ذ فر���ش قليل��ة، و�أنا متاأكد �أن��ه كانت لن��ا �رشبة جز�ء 
و��ض��حة". و�رتفع ر�ضيد ليفربول وبرينلي �إىل 8 نقاط لكل 

فريق يف �ملركزين �ل�ضابع و�لثامن على �لرتتيب.

مدربه: نادال تدرب بقسوة ليكون األفضل

الحظ يساند فيتل في تجارب سنغافورة

 �أكد توين ناد�ل، عم �مل�ضنف �لأول عامليا ر�فائيل 
ن��اد�ل ومدربه، �أن "��ض��تخد�م �لق�ض��وة" مع لعب 
�لتن�ش �لإ�ضباين "مل يكن غاية بل و�ضيلة". وجاءت 
ت�رشيحات توين، �لذي �ضيرتك تدريب ر�فا بنهاية 
�ملو�ض��م �جلاري، خالل موؤمتر �ض��ارك فيه بعر�ش 
�ض��ريته �لحرت�في��ة يف ع��امل �لتن�ش، مو�ض��حا �أن 
�لجتهاد وردة �لفعل عزز� �أد�ء مت�ض��در �لت�ضنيف 
�لعاملي. وقال "يجب �أن جتتهد �أكرث من �لبقية كي 
تكون �لأف�ض��ل، كما ينبغي �أن تكون م�ض��ئول عما 
يح��دث لك يف �حلي��اة و�أل تلقي باللوم يف ف�ض��لك 
على �أي �ض��خ�ش �آخ��ر". و�أقر توين ن��اد�ل �أنه كان 
"متطلب��ا د�ئما، �أعرف �أنني �أ�ض��تهر بق�ض��وتي يف 
�لتدري��ب، ولكن �لق�ض��وة بالن�ض��بة يل، وعلى �لأقل 

بالن�ض��بة لر�فا، مل تكن هدفا يف ذ�تها بل و�ض��يلة، 
بالتاأكيد هذ� يجعلك تبدو ك�ض��خ�ش كريه". وتابع 
"مل �أكن قا�ضيا �أبد� مع �أي �ضخ�ش مل يكن ليتحمل 
هذه �لق�ض��وة، ولذلك كمدرب، وكاأب �أي�ض��ا، ينبغي 
عليك �أن تدرك مع من ميكنك �أن تكون قا�ضيا ومع 
من ل، ولكن بالإ�ضافة لذلك، مل �أكن قا�ضيا �أبد� مع 
م��ن ل يقدر ذل��ك". وكان ناد�ل �لكبري، �أعلن �ض��هر 
فرب�ير / �ضباط �ملا�ضي �أن �ملو�ضم �حلايل �ضيكون 
�لأخ��ري ل��ه يف تدري��ب ر�فا، ك��ي يتف��رغ لتدريب 
�لنا�ض��ئني يف �أكادميي��ة �لالعب مبدين��ة مايوركا 
�لإ�ض��بانية، م�ض��قط ر�أ�ض��ه. يذكر �أن ر�ف��ا ناد�ل قد 
حق��ق �إجن��از� كبري� مو�ض��م 2017 �حل��ايل بعدما 
ح�ض��د لقب��ه �لعا���رش يف بطول��ة رولن جارو���ش 

�لرت�بي��ة  �لأر��ض��ي  عل��ى  �لك��ربى 
�لولي��ات  بطول��ة  يف  و�لثال��ث 

م�ض��تعيد�  �ملفتوح��ة،  �ملتح��دة 
�لعامل��ي.  �لت�ض��نيف  �ض��د�رة 
كارلو���ش مويا، م�ض��اعد مدرب 
�لالع��ب  �إنَّ  ن��اد�ل،  ر�فايي��ل 
ميكنه مو��ض��لة �ملناف�ضة على 
ل�ض��نو�ت  �مل�ض��تويات  �أعل��ى 
حاف��ظ  �إذ�  مقبل��ة،  طويل��ة 
على �ض��حته، و�بتع��دت عنه 
�لإ�ضابات، بعد فوزه بلقبني 
بالبط��ولت �لأربع �لكربى، 

هذ� �لعام.

بد� �أن �حلظ قد �ض��اند �ضيبا�ضتيان 
فيت��ل وه��و ي�ض��ق طريق��ه ب��كل 
�أول  مرك��ز  لينت��زع  �ض��جاعة 
�ض��باق جائ��زة  �ملنطلق��ني يف 
�ضنغافورة �لكربى �ضمن بطولة 
�لع��امل لفورم��ول 1 لل�ض��يار�ت 
�لي��وم �ل�ض��بت وذلك عل��ى نحو 

مفاجئ.
و�ض��جل �ض��ائق ف��ري�ري �أ�رشع 
زمن قبل م�ض��اركته يف �جلولة 
�لأخرية من �لتجارب �لتاأهيلية 
�ليوم قبل �أن يزيد من �رشعته يف 
لفة مث��رية يف �ملر�حل �لأخرية من 

تلك �جلولة.
ومل�ض��ت �ض��يارة فيت��ل �حلو�ج��ز يف تلك �للف��ة وقال 

�ل�ضائق �لأملاين بعدها �إنه كان حمظوظا لالإفالت.
وق��ال فيتل لل�ض��حفيني عقب تاأهل��ه �أول على حلبة 
مارينا باي، وهي حلبة �ضو�رع، �ل�ضيقة و�ملتعرجة: 
"لم�ض��ت �حلائط بقوة عن��د �ملنعطف رقم 19. كان 

��ضطد�ما بحق".
و�أ�ض��اف: "كانت �لأمور على ما ير�م حتى �ملنعطف 
�لأخري. �هتزت �ل�ض��يارة ب�ض��دة. كان م��ن �جليد تبقي 
منعطف و�حد على نهاية �حل�ضة وقد دفعت �ضيارتي 

بكل قوة".
وكان �ملجهود �ملبذول يف تلك �للفة و��ض��حا و�أطلق 
فيت��ل �ض��يحة قوي��ة ع��رب د�ئرة �لت�ض��ال �خلا�ض��ة 

بالفري��ق وب��د� لهثا وه��و يجيب ع��ن �لأ�ض��ئلة عند 
�ل�ض��تقامة �لرئي�ض��ية باحللب��ة عق��ب خروج��ه م��ن 

�ل�ضيارة.
وقال �ل�ض��ائق �لأملاين لحقا: "�ض��عرت بر�حة كبرية 
عندما عربت خط �لنهاية. نظرت لل�ضا�ضات يف �خللف 

وكنت �نتظر �لإعالن .�عتقد �أنني بد�أت �أهد�أ وقتها".
وه��ذه هي �مل��رة �لر�بعة �لتي ينطل��ق فيها فيتل من 
�ملرك��ز �لأول يف �ض��نغافورة ورق��م 49 يف م�ض��ريته 
�إجم��ال. كم��ا �أن هذه ه��ي �ملرة �لثالث��ة �لتي ينطلق 
فيه��ا فيت��ل �أول ه��ذ� �ملو�ض��م.وبد� �أن هذ� قد و�ض��ع 
فيتل، �لذي فقد �ض��د�رة ترتيب �ل�ض��ائقني يف �ض��باق 
�يطاليا �ملا�ض��ي، يف موقف ممي��ز ميكنه من �لعودة 

للقمة عقب �ضباق �ليوم.

 تعر���ش عدد م��ن �للوح��ات �ملوج��ودة يف ممر 
�أ�ض��اطري ملع��ب �أتلتيك��و مدريد �جلديد للت�ض��ويه 
م��ن قبل بع�ش �جلماه��ري، �حتجاجا على بع�ش 
�لالعبني �لذين ت�ض��منهم هذ� �ملمر. وقرر رئي�ش 
�إن�ض��اء مم��ر  �ض��رييزو  �إنريك��ي  �أتلتيك��و مدري��د 
ي�ض��م لوح��ات لعدد م��ن �لالعبني �لذي��ن تخطو� 
حاج��ز 100 مب��ار�ة م��ع �لروخيبالنكو�ش علي 
م��د�ر تاريخه. ون�رشت �ض��حيفة "ماركا" �ض��ور 
للوحات تكرميية لعدد من جنوم �لنادي �ض��هدت 
عمليات ت�ض��ويه، منها على �ضبيل �ملثال مهاجم 
�لفريق �ل�ض��ابق هوجو �ضان�ض��يز، �لذي �ضارك يف 
111 مبار�ة مع �لروخيبالنكو�ش، قبل �أن ينتقل 

�إىل �جلار �للدود ريال مدريد عام 1985.
ومن �ض��من �لالعبني �لذين مت ت�ض��ويه لوحاتهم 
لعب بر�ض��لونة �حل��ايل و�أتلتيكو مدريد �ل�ض��ابق 
�أرد� ت��ور�ن، كما مت تكرمي عدد م��ن �لنجوم مثل 

�ضريجيو �أجويرو ودييجو فورلن.
و�فتتح �أتلتيكو مدريد �للعب على ��ض��تاده �جلديد 
�لر�ئ��ع "و�ند� مرتوبوليتانو" و�أظه��ر �أنه ل يز�ل 

يحتفظ بنف�ش �ض��البته �ملعه��ودة بالتفوق )-1
�ض��فر( عل��ى مالج��ا يف دوري �لدرج��ة �لأوىل 
�لإ�ض��باين لك��رة �لق��دم �أم�ش �ل�ض��بت. وبنى فريق 
دييج��و �ض��يميوين جناح��ه يف �ل�ض��نو�ت �خلم�ش 
�ملا�ض��ية على حتقيق �نت�ض��ار�ت بفارق �ضئيل 
وبف�ض��ل ق��وة دفاعي��ة كب��رية وه��ذ� م��ا قدم��ه 
�أتلتيكو جم��دد� �أمام ح��و�يل 68 �ألف متفرج يف 
ملعبه �ملمتلئ بامل�ض��جعني �ملتحم�ض��ني. ور�وغ 
�أنخي��ل كوريا مناف�ض��ه ب�ض��كل ر�ئع و�أر�ض��ل كرة 
حولها �أنطو�ن جريزمان �إىل هدف �للقاء �لوحيد 
يف �لدقيق��ة 61 ليتقدم �لفريق �لفائز �إىل �ملركز 
�لثالث يف �لليجا. و�حتفل �مل�ض��جعون بالنتقال 
�إىل ملعب جديد ورغم �أن �أمل �لرحيل عن في�ضنتي 
كالدي��رون �ض��يحتاج �إىل بع�ش �لوق��ت من �أجل 
�لتعايف ف��اإن مرحلة مرتوبوليتانو بد�أت ب�ض��كل 
مث��ايل. و�أق��ام �أتلتيك��و حف��ال لفتت��اح �مللع��ب 
و�ض��هد �لتعبري عن تقدير مالعب �لنادي �ل�ضابقة 
بينما �ض��قطت مظالت حتتوي عل��ى كرة �ملبار�ة 
و�أعالم �أتلتيكو و�إ�ض��بانيا كم��ا ظهرت �لكثري من 

�لألع��اب �لناري��ة يف �ل�ض��ماء باللون��ني �لأحم��ر 
و�لأبي�ش.

ودخ��ل �لالع��ب �لفرن�ض��ي، �أنط��و�ن جريزم��ان، 
تاري��خ نادي��ه �أتلتيك��و مدري��د، وملعب��ه �جلديد 

�لأتلتي،  �فتتح��ه  �لذي  "و�ن��د� مرتوبوليتان��و"، 
�ل�ضبت. و�ضجل جريزمان �لهدف �لأول لفريقه يف 
ملعبه �جلديد، بالدقيق��ة 61، يف مرمى مالجا، 
�لليج��ا. ونقل��ت  �لر�بع��ة م��ن  حل�ض��اب �جلول��ة 

�ض��حيفة "�آ�ش" �لإ�ض��بانية، ت�رشيحات �لالعب، 
�لت��ي قال فيه��ا بعد �ملب��ار�ة: "بالن�ض��بة يل هو 
�أف�ض��ل ملعب، �أنا �ض��عيد بالف��وز، كان من �ملهم 
�أن نح�ض��ل على �لنق��اط �لثالث يف ه��ذ� �مللعب 
�لر�ئع". وعن دعم م�ض��جعي �لنادي، قال: "ناأمل 
�أن تدفعن��ا �جلماهري يف �ملباري��ات �لكبرية �إىل 
�لأم��ام". وع��اد جريزمان للمالع��ب، بعد غيابه 
ع��ن �أتلتيكو مدري��د ملبار�تني، ب�ض��بب �لإيقاف، 
وتاب��ع: "�أردت �أن �أرك���ش و�أعمل للفريق، دعونا 
ننتظر و�ض��نجد �أنف�ض��نا �أف�ض��ل". وقال �ضيميوين 
عن �ل�ضتقبال �حلافل للفريق: "كالعب وكمدرب 
مل �أ�ض��هد مثل ذلك من قبل. بكل �ض��دق �ض��اأتذكر 
مفعم��ة  �لأج��و�ء  كان��ت  حيات��ي.  ط��و�ل  ه��ذ� 
بامل�ضاعر ور�ئعة بالن�ضبة للم�ضاهدين �أي�ضا عرب 
�لتلفزيون". وح�رش ملك �إ�ضبانيا فيليبي �ملبار�ة 
بينم��ا �نطلقت ركل��ة �لبد�ي��ة �ل�رشفية بو��ض��طة 
�ملهاج��م فرناندو توري���ش وخو�ض��يه �إيولوجيو 
جار�ت��ي �لذي لعب للفريق بني 1966 و1977. 
و�ض��ارك توري���ش كبدي��ل وح�ض��ل عل��ى حتي��ة 

حارة من �مل�ض��جعني �إذ يحظ��ى مهاجم ليفربول 
وت�ضيل�ض��ي �ل�ض��ابق ب�ض��عبية جارف��ة يف �لنادي 
�لذي �ض��هد بد�يته. وقال توري���ش: "�أحببت روؤية 
�جلماهري �ض��عيدة و�أحببت �ل�ض��تماع �إىل ن�ض��يد 
نادين��ا يف �ل�ض��تاد �جلدي��د ومتابعة ��ض��تمتاع 
�أجيال خمتلفة مل�ض��جعي �أتلتيكو بالأمر". �أ�ض��اد 
�لفن��ي  �ملدي��ر  �ض��يميوين،  �لأرجنتين��ي دييج��و 
لأتلتيكو مدريد �لإ�ض��باين، مبلع��ب �لفريق �جلديد 
"و�ند� مرتوبوليتانو". وعن �فتتاح �مللعب، قال 
�ض��يميوين، يف ت�رشيحات نقلتها �ضحيفة "�آ�ش" 
�لإ�ض��بانية، عقب �ملبار�ة: "كالعب ومدرب مل �أر 
�ض��يًئا مماثاًل من قبل، ب�رش�حة �ضيبقى �لأمر يف 
ذ�كرت��ي مدى �حلي��اة، جميع �لأع��الم حلقت يف 
�آن و�ح��د، �جلمي��ع كان لدي��ه �لرغب��ة يف دخول 

�مللعب، لقد كان �أمًر� مثرًي� للغاية".
و�ختت��م بقول��ه: "�ملي��د�ن عظي��م، ويب��دو كبرًي� 
من �خل��ارج، و�لنا�ش قريبون جًد�، ت�ض��عر باأنهم 
م�ضاركون يف �ملبار�ة.. �جلماهري �ضتح�ضل على 

�لكثري عندما تاأتي مل�ضاهدة �ملباريات".
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