ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﻋﻠﯽ داﯾﯽ و روﻧﺎﻟﺪو
رﻗـﺎﺑﺖ روﻧﺎﻟـﺪو ﺑـﺎ ﻋﻠـﯽ داﯾـﯽ ﺑـﺮ
ﺳﺮ رﮐﻮرد ﮔﻞ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﮔـﺮوه ورزش ﺑﺎﺷﮕـﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﺟـﻮان؛ ﻋﻠـﯽ داﯾﯽ ﻣﻬـﺎﺟﻢ
ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ  ۱۰۹ﮔﻞ زده در ﺻﺪر ﮔﻠﺰﻧﺎن ﻣﻠﯽ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد و ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ رﮐﻮرد ﮔﻞ ﻫﺎی
ﻣﻠﯽ او را ﺑﺸﮑﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻗﯿﺐ داﯾﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ
روﻧﺎﻟﺪو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ رﮐﻮرد را از ﻋﻠﯽ داﯾﯽ
ﺑﮕﯿﺮد.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ داﯾﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ رﮐﻮرد ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش داﯾﯽ در
ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ او در ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل
اﺳﺖ.
داﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ رﮐﻮردﻫﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﺸﮑﻨﻨﺪ دﯾﮕﺮ رﮐﻮرد ﻧﺒﻮدﻧﺪ و
روﻧﺎﻟﺪو در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ رﮐﻮرد ﻣﻦ را ﺑﺰﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ  ۲۰ﮔﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻤﯽ دﺷﻮار ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﺻﻮرﺗﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ روﻧﺎﻟﺪو ﺳﺘﺎره
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻬﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻠﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ آﺧﺮﯾﻦ دوره ﺣﻀﻮر روﻧﺎﻟﺪو در ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﭘﺮﺗﻐﺎل اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ آﯾﻨﺪه روﻧﺎﻟﺪو ﺑﺎ ﺣﺪود  ۳۷ﺳﺎل،
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﮐﻮرد داﯾﯽ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
آن ﺻﻮرت ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل رﮐﻮرد ﺑﺮای اﯾﺮان و ﻋﻠﯽ داﯾﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ روﺳﯿﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﯾﺮان و
ﭘﺮﺗﻐﺎل اﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﯾﮏ  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ
داﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رﮐﻮرد ﮔﻞ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در
روزﻫﺎی واﭘﺴﯿﻦ ﺑﺎزی روﻧﺎﻟﺪو ﯾﮏ ﮔﻞ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن رﮐﻮرد داﯾﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻓﯿﻔﺎ ﻋﻠﯽ داﯾﯽ  105ﮔﻞ زده ﻣﻠﯽ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ
دارد.

ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ  :ﺷﻐـﻞ ﻣﺤﺒـﻮب و ﺟﺪﯾـﺪ ﮐﺮﯾـﺲ روﻧﺎﻟـﺪو ﺑﻌـﺪ از
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟

