
 کریستیانو رونالدو

در  5874صاًَیِ  4وزیسسیاًَ رًٍالذٍ دٍس ساًسَس آٍیزٍ وِ تیطسز تِ ًام وزیسسیاًَ رًٍالذٍ هعزٍف اسر در 

ساًسیوسز اسر.ٍی دارای یه تزادر تشرگسز تِ ًام َّگَ ٍ دٍ خَاّز  574هَذیزای خززغال هسَلذ ضذ.لذ ٍی 

اسر.فَزثالص را اس سِ سالگی آغاس وزد ٍ در سي ضص سالگی تِ تشرگسز اس خَد تِ ًام ّای الوا ٍ لیلیاًا 

هذرسِ فَزثال رفر.اٍلیي تاضگاّی وِ اٍ در آى تاسی وزد تاضگاُ آهازَر آًذٍریٌْا تَد جاییىِ خذرش آى را 

سال رسیذ دٍ تاضگاُ هطزح ضْز هذیزا تِ  51سالص تَد.ٌّگاهیىِ تِ سي  7ادارُ هی وزد ٌّگاهیىِ رًٍالذٍ 

ی سی.اس هاریسیوَ ٍ سی.دی ًاسیًَال خَاّاى ٍی ضذًذ وِ سزاًجام ٍی تِ عضَیي ًاسیًَال در ًام ّا

تِ عضَیر زین  1112زا سال  1115آهذ.در دٍراى تچگی زین هَرد عاللِ ی اٍ تٌفیىا تَد در حالیىِ در سال 

ي تاسیىي زاریخ ایي رلیة تٌفیىا یعٌی اسدَرزیٌگ لیسثَى در آهذ.رًٍالذٍ در اسدَرزیٌگ رضذ وزد ٍ اٍلی

سال ایي تاضگاُ تاسیىي ساس تاسی وزدُ  57سال ٍ سیز  56سال ، سیز  55تاضگاُ ضذ وِ تزای زین ّای سیز 

اسر.ٌّگاهیىِ ٍی تزای زین تشرگساالى اسدَرزیٌگ تاسی وزد در ّواى آغاس وار در تزاتز هَریزًس دٍ گل تِ 

گزفر تاضگاُ لیَرخَل تَد وِ الثسِ تِ دلیل وَچه تَدى ٍ ثوز رساًذ.اٍلیي تاضگاُ تشرگی وِ اٍ را در ًظز 

الىس فزگَسي وزیس را تا لزاردادی  1112سال تیطسز سي ًذاضسي اٍ را ًدذیزفسٌذ! اها در زاتسساى سال  55

تاسی تزای آى اًجام دادُ  14هیلیَى یَرٍیی تِ هٌچسسز آٍرد ٍ ٍی اسدَرزیٌگ را وِ تا سي ووص  51.13

را زماضا وزد وِ در اسدَرزیٌگ هی  17ثوز رساًذُ تَد را ززن وزد.اگزچِ رًٍالذٍ ضوارُ ی  تَد ٍ سِ گل تِ

را تززي وزد.ضوارُ ای وِ لثالً تز زي تشرگاًی چَى جَرج تسر ، تزیاى راتسَى ، اریه  6خَضیذ اها ضوارُ 

 واًسًَا ٍ دیَیذ تىْام تَد!

وِ در زین هلی ًیش چْزُ ای هَفك اسر. در اًجام  تِ زین هلی خززغال دعَذ ضذ ٍ ًطاى داد 1112در سال 

ٌّگاهیىِ خززغال در تزاتز رٍسیِ در حال تاسی تَد خذرش تِ ًام دًیس  1115هساتماذ اًسخاتی جام جْاًی 

اس دًیا رفر. ٍ ٍی خس اس ایي ازفاق دارتی ضْز هٌچسسز در تزاتز هٌچسسز سیسی  1114سدساهثز  6آٍیزٍ در 

 را اس دسر داد.

دلیمِ تَد در تزاتز تَلسَى در ٍرسضگاُ اٍلذ ززافَرد ضْز  51لذٍ اٍلیي حضَرش را تزای هٌچسسز وِ رًٍا

رًٍالذٍ  1114اوسثز  18تز صفز تِ ًفع هٌچسسز تِ خایاى رسیذ.در  3هٌچسسز اًجام داد.وِ آى تاسی تا حساب 

یسذ تَد را در تزاتز هیذلشتَرٍ اٍلیي گل لیگ تزززی خَد وِ هصادف تا ّشارهیي گل لیگ تزززی هٌچسسز یًَا

 تِ ًفع هیذلشتَرٍ تِ خایاى رسیذ ٍ گل خَش یوٌی ًثَد.  5تز  3تِ ثوز رساًذ وِ الثسِ آى تاسی تا حساب 

رًٍالذٍ زَاًایی تاسی تا ّز دٍ خا را دارد ٍ در زوام هٌاطك جلَ اس جولِ چح ، راسر ، ٍسط هی زَاًذ تاسی 

خا عَض وزدى ّا ٍ ضَذ ّای هحىن دیذًی ٍ دریثل ّای سزعسی ٍ زَاًایی وٌذ.هْارذ اٍ تا تاسی تا زَج ٍ 

سز سدى اٍ ون ًظیز اسر ٍ ّز هذافعی را در هَاجِْ تا اٍ دچار هطىل هی وٌذ ٍ هی زَاًذ ّز خط دفاعی را 

 تْن تشًذ.

 


