
س��ح��ق ن���وف���اك دي��وك��وف��ي��ت��ش 
منافسه ج��ون إيسنر 6-4 و3-6 
في البطولة اخلتامية ملوسم التنس 
ل��ل��رج��ال بينما اس��ت��م��رت معاناة 
الكرواتي مارين شيليتش في لندن 
بخسارته 7-6 و7-6 أمام ألكسندر 

زفيريف يوم االثنني.
وضمن ديوكوفيتش )31 عاما( 
بالفعل إن��ه��اء امل��وس��م ف��ي ص��دارة 
التصنيف العاملي ويبدو مرشحا 
بقوة إلحراز اللقب للمرة السادسة 
ومعادلة الرقم القياسي للسويسري 

روجر فيدرر.
وس��ي��ل��ع��ب دي��وك��وف��ي��ت��ش في 
املباراة الثانية مع زفيريف بعدما 
قدم الالعب األملاني عرضا قويا أمام 

شيليتش.
وي��ظ��ه��ر األم��ري��ك��ي إي��س��ن��ر في 
البطولة ألول مرة وعمره 33 عاما 
وهو أكبر العب يشارك منذ أندريس 
خيمينو في 1972 لكن خبرته لم 
تكن كافية أم��ام ال��الع��ب الصربي 

وخسر اللقاء في 73 دقيقة فقط.
وخسر ديوكوفيتش أربع نقاط 
ف��ق��ط ف��ي أش����واط إرس���ال���ه خ��الل 
املجموعة األول كما تألق املصنف 
األول ع��امل��ي��ا ف��ي رد ال��ك��ث��ي��ر من 

الضربات الصعبة.
وق��ال إيسنر ”إنه أفضل العب 
واجهته على اإلط��الق فيما يتعلق 
ب��ال��ق��درة على رد ال��ض��رب��ات. في 
بعض األحيان تتمنى أال يكون في 

مستواه“.
وأضاف ”لسوء احلظ لم يكن هذا 

هو احلال هذه الليلة“.
وأخفق ديوكوفيتش في استغالل 
فرصتني لكسر إرس��ال إيسنر في 
بداية اللقاء لكنه لم يكرر ذلك في 
الفرصة التالية وت��ق��دم بنتيجة 
4-2. وأنقذ إيسنر نفسه من نقطة 
خ��س��ارة املجموعة أث��ن��اء التأخر 
3-5 وس��دد ثالث ضربات إرسال 
ساحقة متتالية ليتمسك بآماله. 
لكن ديوكوفيتش فاز بهدوء بشوط 

إرساله التالي وحسم املجموعة.
وكسر ديوكوفيتش إرسال إيسنر 
عند ال��ت��ع��ادل 3-3 ف��ي املجموعة 
الثانية وبعد شوطني كان الالعب 
الصربي ق��د حسم اللقاء بضربة 

خلفية.

حضور رونالدو
واع���ت���ب���ر دي��وك��وف��ي��ت��ش، أن 
حضور جنم كرة القدم، البرتغالي 
كريستيانو رون��ال��دو، ملشاهدته 

وه��و يلعب أم���ام األم��ري��ك��ي جون 
إيسنر في البطولة اخلتامية املقامة 

في لندن أمراً رائعاً.
وقال ديوكوفيتش في تصريحات 
بعد الفوز 6-4 و6-3 من مالعب 
»O2 Arena« ب��ال��ع��اص��م��ة 
البريطانية: »احتفظ بألوان ناديه 
)يوفنتوس( ضمن مالبسي هذه 
الليلة، أنا متأكد من أنه كان سعيداً 

برؤية ذلك«.
وت��اب��ع ال��الع��ب ال��ص��رب��ي: »من 
الرائع أن يأتي جنم كبير في كرة 
ال��ق��دم، أح��د جن��وم الرياضة مثله، 
ملشاهدة التنس من امللعب.. اعتاد 
الذهاب إلى كثيراً ملشاهدة التنس 
ف��ي م��دري��د، ج���اء مل��ش��اه��دة راف���ا، 
وبالتأكيد روج��ر، وكذلك أن��ا، إنه 

عاشق للتنس«.
وأض����اف دي��وك��وف��ي��ت��ش: »إن��ه 
أحد أكبر جنوم الرياضة في العقد 
األخ��ي��ر، م��ن ال��رائ��ع لرياضتنا أن 
نحظى ب��ه هنا، رأي��ت أن��ه جالس 
إلى جانب أسرته، لم أحظ بفرصة 
مشاهدته عقب املباراة، لكني آمل أن 
تأتي هذه الفرصة، رمبا في عطلة 

هذا األسبوع«.
وأك��د ديوكوفيتش أن��ه »خاض 
املباراة مبزيد من احلرية بعد تسلمه 
جائزة املصنف األول لعام 2018«، 
ق��ائ��الً: »خضت امل��ب��اراة بضغوط 
أق��ل مع معرفتي بضمان احتاللي 

للترتيب األول عاملياً«.
واس��ت��م��رت ال��ن��ت��ائ��ج السيئة 
للكرواتي شيليتش ف��ي البطولة 
اخلتامية ليتلقى الهزمية التاسعة 
في عشر مباريات خالل مسيرته في 

البطولة.
وم���ر ن��ح��و ع���ام ت��ق��ري��ب��ا على 
امل��ش��ارك��ة األول����ى ل��زف��ي��ري��ف في 
البطولة اخلتامية عندما تفوق على 
الالعب الكرواتي صاحب اإلرسال 
القوي ليكرر زفيريف )21 عاما( 

انتصاره على شيليتش.
وسيفكر شيليتش، الذي يتأخر 
م��رك��زي��ن ع��ن زف��ي��ري��ف املصنف 
اخل��ام��س ع��امل��ي��ا، مليا ف��ي كيفية 

التفريط في املجموعة األولى.
وأه��در الالعب الكرواتي البالغ 
عمره 30 عاما تقدمه الكبير 1-4 
ف��ي املجموعة ليسمح لزفيريف 

باالنتفاض والفوز بالشوط الفاصل 
عبر ضربة خلفية.

وتبادل الالعبان كسر اإلرس��ال 
في املجموعة الثانية قبل أن يجد 
شيليتش نفسه مطالبا بإنقاذ نقطة 

حلسم الفوز والنتيجة 5-4.
وجنا الالعب الكرواتي من ضغط 
أكبر من زفيريف والنتيجة 6-5 
لينجح ف��ي إرس���ال ض��رب��ة للخط 
اخللفي للملعب والنتيجة 30-30 

ليفرض شوطا فاصال.
وت���ق���دم زف��ي��ري��ف 4-1 على 
ح��س��اب منافسه األك��ب��ر سنا قبل 
أن يرسل تسديدة خلفية مبحاذاة 
اخلط اجلانبي للملعب ليحصل على 
خمس فرص حلسم املباراة وجنح 
ف��ي استغالل األول���ى عبر إرس��ال 
ق��وي ليكتفي شيليتش ب��رد الكرة 

في الشبكة.
وسيحاول زفيريف جتنب تكرار 
انهياره كما حدث العام املاضي إذ 
فاز حينها على شيليتش في مباراته 
األول��ى قبل أن يخسر أم��ام روجر 
فيدرر وجاك سوك ويخفق في بلوغ 

قبل النهائي. 

ق���ال االحت����اد األوروب�����ي ل��ك��رة ال��ق��دم 
اإلث��ن��ني، إن��ه ق��د يعيد فتح التحقيقات 
املتعلقة باللعب النظيف املالي بعد اإلعالن 
عن وثائق مسربة تتعلق باألمور املالية 

ملانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.
وأظهرت »تسريبات كرة القدم«، التي 
حصلت عليها صحيفة »دي��ر شبيجل« 
األملانية، أن الناديني بالغا في تقدير قيمة 
إي���رادات عقود الرعاية، إلظهار االلتزام 

بهذه القواعد.
ومن ضمن أهداف قواعد اللعب النظيف 
امل��ال��ي أن��ه��ا متنع األن��دي��ة م��ن احلصول 
على مبالغ مادية غير محدودة عن طريق 
إي���رادات مبالغ فيها لعقود الرعاية من 

شركات ترتبط باملالك.
ووف��ق��ا للوثائق امل��س��رب��ة ف��إن جلنة 
املراقبة باالحتاد األوروب���ي وافقت على 
حصول مانشستر سيتي وباريس سان 
جيرمان على إي���رادات من رع��اة بارزين 
مرتبطني مب��الك ال��ن��ادي وبقيمة مالية 
مبالغ فيها، وفقا لتقدير جلنة خبراء 

مستقلة عينها االحتاد األوروبي.
وق�����ال م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي إن ه��ذه 
التسريبات امل��زع��وم��ة مبثابة محاولة 
منظمة لتشويه سمعته، بينما نفى باريس 

سان جيرمان هذه املزاعم متاما.
وردا على طلبات بالتعليق على تقارير 
»تسريبات ك��رة ال��ق��دم« أص��در االحت��اد 
األوروب��ي للعبة بيانا أمس اإلثنني، وقال 
إنه رمبا يعيد فتح التحقيقات على أساس 
النظر إل��ى ك��ل قضية مب��ف��رده��ا، عندما 
تظهر معلومات تشير إلى ارتكاب خطأ، 
ولم يذكر البيان مانشستر سيتي أو سان 

جيرمان.
وداف���ع االحت���اد األوروب���ي ع��ن قواعد 
اللعب النظيف املالي، وقال إنها ساعدت 
ب��ش��دة على ح��ل مشكالت األن��دي��ة التي 

تعاني من الديون.
ومبوجب قواعد اللعب املالي النظيف 
يجب أن تتمتع األن��دي��ة بالشفافية في 
اإلي����رادات وف��ي ال��ت��وازن بشكل ع��ام في 
النفقات، ومت وض��ع ه��ذه القواعد حلث 
األندية على التكّيف مع إمكاناتها املالية 
ومنع كبار األثرياء من مالكي األندية من 

سحق املنافسني.
وقال االحت��اد األوروب��ي في بيان »منذ 
7 سنوات كانت األندية األوروبية تعاني 
من ديون تبلغ قيمتها اإلجمالية 1.7 مليار 

يورو )1.91 مليون دوالر(«.
وأضاف »في العام املاضي بلغ إجمالي 

اإلي���رادات 600 مليون ي��ورو. دون شك 
حقق ه��ذا األم���ر جن��اح��ا ف��ي اللعبة عبر 

أوروبا«.
وأشار االحتاد القاري إلى أن هذا النظام 

يعتمد على أمانة األندية.
وتابع البيان »ف��ي الوقت ال��ذي ميكن 
فيه لالحتاد األوروبي مراجعة املعلومات 
التي يتلقاها ف��إن النظام يعتمد على أن 
املعلومات صحيحة وتعكس بشكل دقيق 

األمور املالية في النادي«.
وف��ي رد على وثائق »تسريبات كرة 
القدم« أص��در مانشستر سيتي بيانا هذا 
الشهر وقال »لن نصدر أي تعليق بشأن 
معلومات مزعومة انتزعت من سياقها، 
رمب���ا مت احل��ص��ول عليها ب��ال��س��رق��ة أو 
بالقرصنة من مجموعة سيتي لكرة القدم 
أو بعض العاملني أو األشخاص املرتبطني 
مبانشستر سيتي. ه��ذه محاولة منظمة 

وواضحة لتشويه سمعة النادي«.
وأص��در بطل فرنسا بيانا هذا الشهر 
أي��ض��ا، وق���ال »ي��ت��ص��رف ب��اري��س س��ان 
ج��ي��رم��ان دائ��م��ا بشكل ي��ت��م��اث��ل متاما 
م��ع ال��ل��وائ��ح وال��ق��واع��د امل��وض��وع��ة من 
املؤسسات الرياضية« كما نفى بشكل تام 

هذه املزاعم.
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مبنى نادي ملانشستر سيتي

االحتاد األوروبي يدرس التحقيق مع مانشستر سيتي وسان جيرمان

قاد أنتوني ديفيز فريقه نيو أورليانز بيليكانز إلى 
احل��اق اخلسارة األول��ى بتورونتو راب��ت��ورز، متصدر 
املنطقة الشرقية، على أرض��ه ه��ذا املوسم، االثنني في 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وسجل ديفيز 25 نقطة و20 متابعة، ليفوز فريقه 
126-110، في ظّل تألق الثالثي ايتواون مور )30 
نقطة(، امل��وزع جرو هوليداي صاحب 29 نقطة و14 
مت��ري��رة حاسمة وجوليوس ران���دل )17 نقطة و12 

متابعة(.
وه���ذه أول خ��س��ارة لتوروتتو بعد 6 انتصارات 

متتالية، والثانية هذا املوسم مقابل 12 فوزاً.
وقال ديفيز إّن فريقه كان مصمماً على توجيه رسالة 
بعد خسارته في 6 مباريات: »تعنّي علينا العودة، 
خسرنا عدة مباريات متتالية خارج ملعبنا، ونحن في 

العادة فريق أفضل خارج ملعبنا«.
وتابع: »كان اختباراً جيداً لنا، أفضل فريق في الشرق 

ونحن خارج ملعبنا«.
في املقابل، حقق بيليكانز فوزه الثالث توالياً والسابع 
هذا املوسم مقابل 6 خسارات، معوضاً جزئياً سقوطه في 

6 مباريات على التوالي بعد بداية واعدة.
وجن��ح دف��اع بيليكانز في فرملة مصدر اخلطورة 
في هجوم تورونتو، فسجل كاوهي لينارد 20 نقطة 
والكاميروني باسكال سياكام 22 نقطة، فيما اكتفى 

املوزع كايل لوري بتسجيل 4 نقاط فقط في 33 دقيقة.
وسجل البديل ل��و وليامس 25 نقطة وق��اد لوس 

أجنليس كليبرز إل��ى تخطي ضيفه غ��ول��دن ستايت 
ووريرز حامل اللقب 121-116 بعد التمديد.

وس��ج��ل ول��ي��ام��س 10 ن��ق��اط ف��ي ال��وق��ت اإلض��اف��ي، 
معوضاً إهدار فريقه تقدماً بلغ 14 نقطة في الربع األخير 

من الوقت األصلي.
وإل��ى نقاط وليامس البالغ 32 عاماً، سجل البديل 
اآلخر مونتريزل هاريل 23 نقطة، ليحقق كليبرز فوزاً 

ثامناً هذا املوسم مقابل 5 خسارات. 
وب��رغ��م خسارته، بقي ووري���رز متصدراً لترتيب 

املنطقة الغربية، مع 11 فوزاً و3 خسارات.
وكان النجم كيفن دورانت أفضل مسجل حلامل اللقب 
مع 33 نقطة و11 متابعة و10 متريرات حاسمة محققاً 
»تريبل داب���ل«، وأض��اف ك��الي تومسون 31 بينها 5 
ثالثيات. وتخلف ووريرز معظم املباراة وكان في طريقه 
إلى خسارة مؤكدة قبل أن يعوض تدريجاً في الربع 

األخير ويفرض وقتاً إضافياً.
واحتفل فيالدلفيا سفنتي سيكسرز بضم النجم جيمي 

باتلر، بتغلبه على مضيفه ميامي هيت 114-124.
وأكمل باتلر انتقاله من مينيسوتا تيمبروولفز اإلثنني، 
لكن ال يتوقع أن يخوض مباراته األولى مع فريقه اجلديد 

حتى يوم األربعاء.
وحتى ب��دون باتلر، جنح سيكسرز، ثالث ترتيب 
املنطقة الشرقية )9-6(، في فرض هيمنته على هيت، 
خصوصاً بفضل 35 نقطة و18 متابعة من جنمه والعب 

ارتكازه الكاميروني جويل امبيد.

وأض���اف للفائز ج��اي ج��اي ري��دي��ك 25 نقطة وبن 
سيمونز 13، فيما ك��ان امل���وزع السلوفيني غ��وران 

دراغيتش أفضل مسجل لدى اخلاسر مع 22 نقطة.
وللمرة األول��ى هذا املوسم، حقق واشنطن وي��زاردز 
فوزين متتاليني، على حساب ضيفه أورالن��دو ماجيك 
117-109، رافعاً رصيده إلى 4 انتصارات مقابل 9 
خسارات، ويدين الفائز إلى الثنائي جون وال )25 نقطة 

و10 متريات حاسمة( وبرادلي بيل )21 نقطة(.
وقال جيف غرين الذي أضاف للفائز 18 نقطة بعد 
دخوله بدياًل: »ه��ذا مينحنا ثقة كبيرة، احلفاظ على 
رصيد )إيجابي( في ملعبنا... لكن ال يجب أن نعّول فقط 

على فوزين، أمامنا عمل كبير لنقوم به«.
وفي ظّل التركيز على النجم السلوفيني الصاعد بقوة 
لوكا دونتشيتش )19 عاماً(، سجل زميله هاريسون 
ب��ارن��ز 23 نقطة وق��اد داالس مافريكس إل��ى تخطي 

مضيفه شيكاغو بولز 98-103.
وسجل بول جورج أعلى رصيد له هذا املوسم )32 
نقطة( وقاد أوكالهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على ضيفه 

فينيكس صنز 101-118.
وجنح جورج بست رميات ثالثية من 10 محاوالت، 
وأض��اف امل��وزع األمل��ان��ي دنيس ش��رودر 20 نقطة و9 
متريرات حاسمة، ليحقق أوكالهوما سيتي فوزه الثامن 
في 13 مباراة، فيما جتمد رصيد فينيكس عند فوزين في 

13 مباراة.
وفي مواجهة قوية أسقط ساكرامنتو كينغز منافسه 

»NBA« رابتورز للمرة األولى في ملعبه أمام بيليكانز في الـ

لقطة من مباراة أورليانز بيليكانز وتورونتو رابتورز

ديوكوفيتش يسحق إيسنر في »املاسترز«

نوفاك ديوكوفيتش

جناة العب كولومبي من حادث 
إطالق نار بعد مباراة محلية

 ذكرت تقارير كولومبية يوم االثنني أن خوان كينتيرو مدافع 
ديبورتيفو كالي جنا من اإلصابة عندما تعرضت سيارته إلطالق 
نار بعدما أخفق في الوصول إلى األدوار النهائية بدوري الدرجة 

األولى احمللي لكرة القدم.
وق��ال كينتيرو للصحفيني إنه كان في السيارة مع شقيقه 
عقب املباراة أمام باستو قبل أن يطلق رجالن على دراجة نارية 

الرصاص.
وأضاف الالعب البالغ عمره 23 عاما ”كنت أقود السيارة إلى 
منزلي برفقة شقيقي ثم الحظت أن شخصا يطرق على نافذة 

السيارة وشاهدت يوجه املسدس نحوي“.
وتابع ”الشيء الوحيد الذي كان بوسعي فعله هو التصرف 
بأسرع شكل ممكن وزي��ادة سرعتي في االبتعاد. لكنهما أطلقا 
النار وحلسن احلظ جاءت الطلقات في باب السيارة. أشكر ربي 

أني جنوت دون التعرض ألي إصابة وهكذا حال شقيقي“.
وواصل كينتيرو ”هذه األشياء ال ميكن تفسيرها فكرة القدم 
لعبة. اليوم حدث ذلك معي وغدا سيحدث مع العبني آخرين. ال 

ميكن حدوث ذلك“.
وشارك كينتيرو، الذي خاض خمس مباريات مع سبورتنج 
خيخون اإلسباني املوسم املاضي، في فوز ديبورتيفو كالي -1
صفر يوم األحد لكن الفريق بقي خارج أول ثمانية مراكز ولم 

يتأهل لألدوار اإلقصائية.
وهناك الكثير من جدل حول سالمة الالعبني في كولومبيا 
منذ مقتل أندريس إسكوبار مدافع املنتخب الوطني بعد أيام من 
التسجيل بطريق اخلطأ في مرماه في لقاء أمام الواليات املتحدة 

في كأس العالم 1994. 

جنوم بيرو يستعدون ملواجهة 
اإلكوادور وكوستاريكا

خاض منتخب بيرو اإلثنني، مراًنا جديًدا؛ استعدادا ملباراتيه 
الوديتني أمام اإلكوادور وكوستاريكا، يومي اخلميس والثالثاء 

املقبلني.
وحضر أب��رز عناصر الفريق األساسية، امل��ران، مثل لويس 
ادفينكوال، وكريستيان بينافينتي، واديسون فلوريس، وراؤول 

رودياز، وبيدرو اكينو.
وانضم الالعبون السابق ذكرهم، إلى صفوف منتخب بيرو 
حتت القيادة الفنية مل��درب الفريق ريكاردو جاريكا ال��ذي بدأ 
التدريبات قبل أسبوع بحضور 5 العبني فقط من أندية الدوري 

البيروفي.
وقال ادفينكوال، الظهير األمين لنادي رايو فايكانو اإلسباني: 
»سيكون أم��ًرا رائعا للغاية االلتقاء مجدًدا مع اجلماهير في 
15 نوفمبر )ذكرى مرور عام على تأهل بيرو التاريخي إلى 
مونديال روسيا 2018(. نأمل في أن ننهي بشكل جيد هذا العام 

الرائع«.
فيما ق��ال املهاجم راؤول رودي���از الع��ب سياتل س��ان��درز 
األمريكي: »أنا في حالة جيدة، وآمل أن أمتكن من التأكيد على هذا 

في هاتني املباراتني«.
ومن املقرر أن ينضم باقي العبي املنتخب البيروفي احملترفني 
ف��ي املكسيك واألرج��ن��ت��ني والسعودية وال��ب��رازي��ل وهولندا 
والواليات املتحدة األمريكية إلى صفوف الفريق خالل الساعات 

القليلة املقبلة.
وتقام مباراة بيرو واإلك��وادور في العاصمة البيروفية ليما، 
فيما تلعب مباراة كوستاريكا مبدينة أريكيبا القريبة من جبال 

االنديز والتي ترتفع 2600 متر فوق سطح البحر.

بعد سنوات على لغز انتقال البرازيلي رونالدو من برشلونة إلى إنتر 
ميالن، يعود الرئيس األسبق للنادي الكاتالوني، غاسبارت، ليكشف 
تفاصيل فشل متديد عقد الالعب ال��ذي قدم موسماً متميزاً بقميص 

»البلوغرانا« وكواليس انتقاله.
وبعد موسم مميز بقميص برشلونة، انتقل رونالدو لويس نازاريو 
دي ليما صيف 1997 إلى إنتر ميالن اإليطالي، مقابل 28 مليون يورو، 

في صفقة نزلت كالصاعقة على جماهير النادي الكاتالوني.
لكن تصريحات جديدة كشفت أن الالعب البرازيلي لم يكن راغباً في 

ترك كامب نو، كما يقول رئيس النادي األسبق خوان غاسبارت.
ويضيف غاسبارت: »رونالدو أراد البقاء في برشلونة، وكان سعيداً 
وأراد متديد عقده، لكن بعد االتفاق بني الالعب وإدارة النادي، قرننا 

الذهاب لتناول الطعام احتفاالً باالتفاق«.
لكن غاسبارت يعود بعد سنوات من الواقعة ليقول إن هذا كان خطأ 
كبيراً، مضيفاً: »لو لم نذهب لتناول الطعام، لكّنا بقينا ووقعنا العقد في 
ذلك الوقت بعد التوصل لالتفاق مباشرة، ولبقّي رونالدو في صفوف 

برشلونة«.
بيد أن تاجر النفط اإليطالي العمالق ومالك أغلبية أسهم نادي 
إنتر ميالن آنذاك ماسيمو موراتي تدخل إلفشال الصفقة، إذ اتصل 
بأحد مستشاري رونالدو وأقنعه على ما يبدو بانتقال الالعب إلى 

الكالشيو.
وبسبب ذلك طالب ممثلو الالعب في البدء إعادة التفاوض على بعض 
النقاط في عقد التمديد، لكنهم راحوا في كل مرة يضعون مطالب جديدة، 

األمر الذي انتهى بفشل املفاوضات وانتقال رونالدو إلى إنتر ميالن.
وينقل موقع »فوسبال أوروبا« عن غاسبارت قوله في هذا السياق: 
»تأسف رونالدو باكياً ملا جرى، لكن مستشاريه قالوا له إنهم وجدوا 
عرضاً أفضل من ع��رض برشلونة.. وم��ن األفضل جلميع األط��راف 

االنتقال إلى ناٍد آخر من أجل جني املزيد من املال«.
ويوضح غاسبارت أن »موراتي كان يعلم أن برشلونة اتفق مع 
رونالدو«، مضيفاً: »أنكر دائماً أننا كّنا توصلنا فعالً إلى اتفاق مع 

الالعب البرازيلي، لكنه يكذب«.
وبعد 5 أعوام من ذلك، كان بوسع برشلونة استعادة ابنه الضال، 

لكن البرازيلي انتقل إلى صفوف الغرمي التقليدي ريال مدريد.
ويستذكر غاسبارت ذلك بالقول: »قال لي رونالدو إنه كان سيحسم 
أمره بالعودة إلى برشلونة لو كّنا تقدمنا بعرض مشابه ملا قدمه ريال 
مدريد، لكنه كان عرضاً هائالً آنذاك، ولم نكن نتحمل استثمار كل هذه 

األموال الضخمة في العب واحد، كان غادر النادي بالطريقة ذاتها«.
وبعد أن دفع النادي »امللكي« 45 مليون يورو حظي بخدماته خلمسة 

مواسم.
من جانبه قال رونالدو في حوار مع دايلي ميل البريطانية مؤخراً عن 
جتربته في برشلونة: »التجربة كانت رائعة، لكنني لم أستطع البقاء 
ولم يكن ذلك خطأي، توصلت إلى اتفاق مع النادي لتمديد عقدي قبل 
نهاية املوسم الكروي بشهر، غير أنه بعد أسبوع، قال رئيس النادي إن 

العقد لم يكن جيداً وسيقبلون بأي عرض يقدم لضمي«.
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البرازيلي رونالدو

دعوة العشاء التي غيرت تاريخ 
»الظاهرة« رونالدو مع برشلونة


