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که هنوز مجبور  ی؟ مواردقرار دارد ستیل صدر ایندر  یزیاگر بله، چه چ د؟یدار خودتان یک لیست آرزوهای ایده آل شما برای ایآ

 ست؟یچ دیخط بزن دیستین

م هکنم. هنوز  دنید یزیواقعا شگفت انگ یتوانسته ام از مکان ها یربازیاما من عاشق سفر هستم و به لطف شمش ،ندارم چنین لیستیمن 

 از آنهاست. یکی. پرتغال آرزوی دیدن آنها را دارمکشور و شهر وجود دارد که  نیچند

 

 و چرا؟ ستیمورد عالقه شما چ لمیف

Snatch  هر بار که دوباره برای  ،باشم دهیکه چند بار آن را د ستیاست. مهم ن بودهمن  ةعالق فیلم هایی می باشد که همیشه مورد از یکی

 به همان اندازه خنده دار است.که مانند اولین بار رسد  یبه نظرم م تماشای آن می نشینم

 و چرا؟ ستیشما ک یالگوقهرمان 

، از او آموخته ام یادیز یزهایدارم. من چ اریدر اخت انمیاز مرب یکیخوش شانس هستم که او را به عنوان  اری. من بسکی، قهرمان المپاژپ بوریت

ه ب دیجد یزهایاو قائلم و او هرگز از آموزش چ یبرا یکنم. من احترام فوق العاده ا دایخود را پ یربازیو او واقعاً به من کمک کرد تا سبک شمش

 کشد. یمن دست نم

 اگر بله، آنها چه هستند؟ ؟هستید یشما خرافات ایآ

را  نهاآ ةهمبنابراین ، شدم کامال اشباع که بود هاروز ی از همینکیدر نه.  گرید االن ، امامعتقد بودم یادیخرافات ز به یکودک و در دورانمن قبالً 

 هرگز به عقب نگاه نکردم. دیگر رها کردم و

 د؟یشو یمسابقه مهم آماده م کی یبرا یاز نظر ذهن چگونه

 .را تشکیب می دهد من یآماده ساز ندیاز فرآ یاصل بخش کی نیا رای، زروانشناس کیبا کمک 

 د؟یرا دوست دار یقیچه نوع موس

 .دم دست باشدچه و هر ،پاپ، راک، فولک .، واقعاًکه باشد یزیهر چ
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 د؟یدوست دار شتریرا ب ها ورزش ایکدام ورزش 

 ، واترپلو و هندبال.ی، پرش اسکسی، تنیربازیشمش

 

 د؟یکن یم فیخود را چگونه توص یربازیسبک شمش

 .خوش فکر و شرفتهی، پتکنیکی

 دهد؟ یم زهیبه شما انگ شتریب یزیچه چ

 ام. یکودک یهاایتحقق رو ةزیانگ

 

 بوده است و چرا؟ یشما تاکنون چه کس فیحر نیسخت تر

 ها هستند. نیرقابت سخت تر یقرار دارند معموالً برا ی رنکینگباال یکه در رده ها ییآنها ، امادنکن یم رییسال به سال تغ حریف هایم
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