روﻧﺎﻟـﺪو :دوران اُﻓـﺖ ﻣـﻦ ﻫـﻢ
ﻓﺮاﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺟﻮاﯾﺰ »ﭘﯿﭽﯿﭽﯽ« و »آﻟﻔﺮدوی دیاﺳﺘﻔﺎﻧﻮ« ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺎرﮐﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻠﺰن و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻻﻟﯿﮕﺎ از
آن ﺧﻮد ﮐﺮد ﺗﺎ وﯾﺘﺮﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎراﺗﺶ را ﭘﺮﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﮐﻨﺪ.
او ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﺶ در ﻓﻬﺮﺳﺖ  ۲۳ﻧﻔﺮه ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﻮپ
ﻃﻼی ﻓﯿﻔﺎ ﻗﺮار دارد و ﺷﺎﻧﺲ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ
ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ )در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر( دارد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺟﻮاﯾﺰ را ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪای از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﺮدهام .ﻫﺪف ﻣﻦ ﺑﺮدن
ﺟﻮاﯾﺰ ﺗﯿﻤﯽ و اﻧﻔﺮادی اﺳﺖ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻫﻢ دوﺑﺎره اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۳اﻓﺰود :ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﺷﯿﻮه
ﮐﺎری ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد .ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ از آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮم و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ .ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ از ﺟﺎم و ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮدن ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮم.
روﻧﺎﻟﺪو ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن در اوج دوران ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻢ
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﮏ روز ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.
ﻓﺼﻞ ﺟﺎری ﺑﺮای روﻧﺎﻟﺪو ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﻧﻔﺮادی و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻤﯽ ﻓﺼﻞ
درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﮐﻮرس ﮐﺴﺐ ﭘﯿﭽﯿﭽﯽ و ﮐﻔﺶ ﻃﻼی
اروﭘﺎﺳﺖ و ﻧﺎﻣﺶ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺗﻮپ ﻃﻼ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﯿﻤﺶ در ﻻﻟﯿﮕﺎ ﺻﺪرﻧﺸﯿﻦ ﺟﺪول اﺳﺖ و در ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن
اروﭘﺎ ﻫﻢ در دو دور ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺟﻮاز ﺣﻀﻮر در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
او ﺑﺎ اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﺮ روز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .آﻣﺎر ﭘﺎسﻫﺎ
و ﮔﻞﻫﺎﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ روﻧﺪ

ﯾﺎدﮔﯿﺮیام اداﻣﻪ دﻫﻢ.

