مستطیل سبز
بهاروند :فقط برای  2کاندیدا
فرم پر کردم

ایسنا :سرپرست فدراسیون فوتبال توضیحاتی
را درباره حضورش در لیست گزینههای مختلف
ریاست این فدراسیون ارائه و تاکید کرد که تنها
برای دو نفر فرم پر کرده اســت .حیدر بهاروند،
درباره اینکه نامش در فهرســت چند کاندیدای
ریاست فدراســیون فوتبال جهت نایب رئیسی
دوم و ریاست ســازمان لیگ وجود دارد،عنوان
کرد :قبل از هر چیز از محبــت و ابراز لطف تمام
دوستانی که به من لطف داشتهاند کمال سپاس
را دارم .امیدوارم انتخابات خوبی برگزار شود و در
نهایت فوتبال کشور به مسیر خود ادامه دهد .وی
افزود :با این وجود جهت استحضار افکار عمومی
عرض میکنم برای حضور در فهرست نایب رئیس
دوم ،شخصاً برای دو نفر از کاندیدای محترم فرم
پر کردهام و قرارگرفتن نامم در فهرســت ســایر
کاندیداها صرفاً ابراز لطف دوستان بوده است.

فساد غیرقابل باور
در تیمهای لیگ برتر انگلیس

مهر :برخی باشگاههای انگلیسی از کودکانی که
در آغاز بازی با بازیکنان وارد زمین میشوند ،پول
در یافت میکنند .در فوتبال رسمی وجود دارد که
بازیکنان در آغاز بازی دست در دست کودکان وارد
زمین میشوند .این رسم آن قدر در میان هواداران
محبوب است که برخی کودکان آرزو دارند روزی
با یکی از بازیکنان تیم مورد عالقهشان وارد زمین
شــوند .این رســم اما در فوتبال انگلیس باعث
جنجالهایی شده است و روزنامه تلگراف مدعی
اســت که برخی باشــگاهها از کودکان ثروتمند
برای این رســم پول دریافــت میکنند .روزنامه
تلگراف در گزارشی که منتشر کرد ،باشگاههای
اســتونویال را به دریافت ۵۰۰پونــد ،بورنموث
۲۳۵پوند ،برایتون ۳۵۰پوند ،پاالس ۳۷۵پوند،
برنلی ۳۱۰پوند ،اورتون ۵۹۹پوند ،لستر ۳۵۵پوند،
نورویچ ۵۰۰پوند ،شفیلدیونایتد ۳۶۰پوند ،تاتنهام
۴۸۵پوند ،واتفورد ۱۰۰پوند ،وستهام ۷۰۰پوند
و وولوز را نیز به دریافت ۵۰۰پوند متهم کرد .این
روزنامه تیمهای لیورپول ،یونایتد ،سیتی ،آرسنال،
چلسی ،نیوکاسل و ساوثهمپتون را عاری از این
فساد دانست و این تیمها را پاک خواند.

«پله» دیگر قادر به راه رفتن نیست

همشهری آنالین :پسر «پله» مدعی است که
پدرش به دلیل بیماری ،قادر بــه بیرون رفتن از
منزل نیست .پله ،اسطوره فوتبال برزیل این اواخر
وضعیت جســمانی خوبی ندارد و به دشواری راه
میرفت .حاال پســر این بازیکن در گفتوگویی
مدعی شــده که شرایط جســمی پدرش خوب
نیســت و به دلیل اینکه نمیتوانــد راه برود ،از
خانه خارج نمیشــود .ادینیو به تلویزیون گلوبو
گفت« :او بسیار شکننده است .او تعویض مفصل
داشت و توان کافی برای برخواستن ندارد .او که
روزی پادشــاه فوتبال بود ،امروز قادر نیســت از
خانه بیرون برود و رنج بســیاری میبرد .حتی با
او به دلیل اینکه فزیوتراپی انجام نمیداد درگیر
شدهام ».پله که در ماه اکتبر ۸۰ساله خواهد شد،
مدتی است که به دلیل درد مفصل به وسیله ویلچر
حرکت میکند.

«گریزمان» شایعهها را تکذیب کرد

جانشین قائدی مشخص شد؛ تبریزی

«آنتوان گرایزمان» برخی نقل قولهای بحث برانگیز  را که در رسانههای فرانسه منتشر شده است ،تکذیب کرد .رسانههای اسپانیایی
و فرانسوی مدعی شده بودند که گریزمان  28ساله اعالم کرده است به دلیل اینکه او در جام جهانی  2018به همراه تیم ملی فرانسه به
عنوان قهرمانی دست پیدا کرده ،مورد غضب و حسادت بازیکنان تیم بارسلونا قرار گرفته است .این جمله از گریزمان نقل شده بود«:آنها به
خاطر اینکه در جام جهانی قهرمان شدهام به من حسادت میکنند  ».همچنین گفته شده بود که همسر این بازیکن هم در شهر بارسلون
مستقر نشده است و از انتخاب او پس از ترک اتلتیکو مادرید ناراضی است .به نقل از «مارکا» ،با این حال ،مدیربرنامه این بازیکن هرگونه
گفتوگو با روزنامه یا گفتن این سخنان را به صورت خصوصی انکار میکند .این اظهارات درحالی مطرح شده که بارسلونا قهرمانی در
«سوپرکاپ» و «کوپا دل ری» را از دست داده است.

«شیخ دیاباته» و مهدی قائدی برای بازی دوشنبه مقابل االهلی غایب هستند تا ارسالن مطهری تنها مهره تأثیر گذار استقالل در نوک
حمله باشد .حاال پرسش این است که فرهاد مجیدی از کدام بازیکن به عنوان مهاجم دوم تیمش استفاده خواهد کرد؟ مرتضی تبریزی،
علی دشتی و ذکریا مرادی تنها داشتههای قطعی کادر فنی برای انتخاب زوج ارسالن مطهری است .گزینههایی که هیچ کدام  تأثیرگذار
نشان ندادهاند؛ به خصوص تبریزی که در استقالل تصویری از یک مهاجم کند و سنگین و گل نزن از خودش ارائه کرده است .تبریزی از
فرصت حضور برابر الشرطه هم نتوانست به خوبی استفاده کند تا مجیدی بار دیگر تصمیم به نیمکت نشین کردن او در استقالل بگیرد.
در چنین شرایطی بازگشت اسماعیلی و محمد بلبلی از مصدومیت ،بهترین خبر برای استقاللیها بود .از اردوی استقالل خبر میرسد
اسماعیلی گزینه اصلی کادر فنی برای بازی در خط حمله است .اسماعیلی اعالم آمادگی کرده تا در بازی دوشنبه به میدان برود.
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اسطورههایفوتبالپشتمیزمدیریتفوتبال
استفاده از چهرههای مطرح و بازنشسته شده رشتههای ورزشی در سمتهای مدیریتی مثل ریاست فدراسیون یا ریاست باشگاه ،چند سالی است که در فوتبال باب شده و اگر تا پیش از این
باشگاهها از اسطورههای خود به عنوان رئیس افتخاری یاد میکردند ،در سالهای اخیر پستهای مهم اجرایی را به آنها سپرده و اغلب این رویکرد موفق هم بوده است.
در ورزش ایران هم در سالهای اخیر شاهد ورود چهرههای مهم رشتههای ورزشی به پســتهای مهم بودیم و برای مثال در کشتی و وزنهبردای و رشتههایی از این دست چهرههای مطرح
این رشتهها وارد پستهای مدیریتی شدند؛ ولی در فوتبال همواره دوری فوتبالیها از این رشــته و ورود غیرمتخصصها مورد نقد بوده است و اگر در مقطعی شاهد حضور چهرههایی مثل
داریوشمصطفوی و محمد دادکان در رأس کار بودیم که از جنس فوتبال بودند ،افرادی مثل تاج و کفاشیان که سابقهای در فوتبال نداشتند طی سالهای اخیر روی کار بوده و حاال هم چهرههایی
که برای جانشینی آنها نامزد شدهاند چنین شرایطی دارند و فوتبالیست مطرحی بین آنها دیده نمیشود.
این درحالی است که خیلیها عقیده دارند باید با حمایت از چهرههای مطرحی مثل علی دایی که وجهه بینالمللی دارند آنها را در کرسیهای مدیریتی فوتبال قرارداد تا به ریاست فدراسیون
فوتبال و پس از آن سمتهای مهم در  AFCو فیفا برسد و از سرمایههای اینچنینی به بهترین شکل استفاده شود؛ اتفاقی که تا کنون شاهد آن نبودیم.
در خبرها آمده که «هوار مأل محمد» فوتبالیست مطرح سابق عراقی که در فوتبال ایران هم مدتی حضور داشت ،نامزد ریاست فدراسیون فوتبال این کشور شده است که اتفاق جالب توجهی
به نظر میرسد و شاهد موارد دیگری هم در سایر نقاط دنیا بوده و هستیم که برخی از آنها را معرفی میکنیم.
میشل پالتینی

اسطوره فوتبال فرانسه و باشگاه یوونتوس و یکی از
برترین بازیکنان تاریخ فوتبال در فاصله سالهای
 2007تا  2015ریاســت «یوفا» را بر عهده داشت
و توانست به فوتبال اروپا در این سالها سروسامان
دهد و سطح رقابت را از انحصار چند ابر قدرت خاص
خارج کرده ،قدرتهــای جدیدی به رقابت در قاره
سبز اضافه کند .او اگرچه به اتهام فساد مالی همراه با
«سپ بالتر» از فعالیتهای ورزشی منع شد ،ولی در
دوران مدیریتی خود در فوتبال اروپا توانست اقدامات
موثری داشته باشد و هنوز هم خیلیها به نیکی از
دوران ریاست او بر یوفا یاد میکنند.

بهعنوان نایب رئیس باشگاه مشغول بهکار شده و امور
تیم فوتبال یوونتوس را بهطورکامل در اختیار دارد.
یوونتوس که موفقترین تیم ایتالیایی در سالهای
اخیر بوده و به عنوان یک ابر قــدرت خودش را در
لیگ فوتبال این کشور جا انداخته است و نمیتوان
نقش «پاول نــدود» در روی اوج ماندن این تیم را
نادیده گرفت و هافبک ســابق اهل جمهوری چک
یکی از نشانههای موفق ســپردن فوتبال به دست
فوتبالیهاست.

چند سالی اســت کفشهایش را آویخته ،در این باشگاه را هم داشته و حاال در المپیک مارسی چنین
باشــگاه به عنوان مدیر بازاریابی مشــغول بهکار ســمتی را بر عهده دارد .او در دوران مدیریتش در
شده اســت .ویدئویی از او منتشر شــد که هنگام بارسلونا مصاحبه تندی علیه مدیران وقت باشگاه
جذب بازیکنــان روشهایی برای افهــام بزرگی و داشت؛ به همین دلیل از ســمت خود برکنار شد و
ارزش پیراهن آژاکس بــه کار میگیرد که جالب حاال در نقطهای دیگر از دنیا تجربیاتش را به باشگاه
مارسی منتقل میکند.
توجه است.
سامیالجابر

آندری شوچکنو
پائولو مالدینی

داور شوکر

اسطوره فوتبال کرواسی و یکی از چند چهره مطرح
تاریخ فوتبال این کشور که تا سالیان سال سمبل و
نماد تیم ملی این کشور بود و با بازیهای درخشانش
در این تیم ،همچنین در ترکیب رئال مادرید او را به
یاد میآورند ،چند وقتی است که ریاست فدراسیون
فوتبال این کشــور را بر عهده دارد و از سال 2012
در این پست مشغول به کار است و حاصل کار او را
در پیشرفت چشمگیر فوتبال این کشور میبینیم.
داشتن ستارههای مطرح در بزرگترین تیمهای دنیا
و صعود به فینال جام جهانی  2018روسیه بخشی از
این کارنامه موفق بوده است.

اسطوره بیچون و چرای تیم میالن که کل دوران
عمر فوتبالی خودش را در این تیم ســپری کرده و
یکی از رکوردداران تاریخ فوتبال از لحاظ تعداد بازی
در پیراهن یک تیم است ،چند سالی میشود که از
دنیای فوتبال بازنشسته شده و در این مدت پیشنهاد
پستهای مدیریتی در چلســی و پاریسن ژرمن را
نپذیرفت .با این حال حدود یک سالی میشود که
در سمت مدیر ورزشی باشــگاه میالن مشغول به
فعالیت است و امور داخلی تیم فوتبال میالن را بر
عهده گرفته است .اگرچه میالن برای تبدیل شدن
به همان ابر قدرت سابق فوتبال اروپا راه درازی در
پیش دارد ولی نشــانههایی از پیشرفت در این تیم
دیده میشود و اینطور گفته شــده که میالن در
سال  2025دوباره قدرت اول فوتبال ایتالیا و یکی
از قدرتها برتر اروپا و جهان شناخته خواهد شد.

خاویر زانتی

فرانچسکو توتی

اســطوره فوتبال اینتر که پس از سالها حضور در
لباس این تیم در نهایت چند سال قبل کفشهایش
را آویخت ،پس از بازنشسته شــدن در این باشگاه
ســمت اجرایی گرفت و هم اکنون به عنوان نایب
رئیس باشگاه مشــغول فعالیت است .اینتر میالن
درحالحاضر پس از دوره افولی که داشت دوباره به
عرصه قدرت فوتبال ایتالیا برگشته و یکی از مدعیان
جدی قهرمانی و رقیب اصلی یوونتوس در راه فتح
اسکودتو است .از نقش پررنگ زانتی در توجه ویژه به
توسعه تیم فوتبال این باشگاه یاد میشود.

گماشتن اسطورههای باشگاه در سمتهای مدیریتی
در فوتبال ایتالیا نهادینه شــده و رم هم اســطوره
خودش «فرانچسکو توتی» را به عنوان مدیر ورزشی
منصوب کرده است و از تجربیات او و همچنین وجهه
باالیی کــه دارد اســتفاده میکند .رم به نســبت
هزینههایش تیم موفقی در فوتبال ایتالیا و اروپا در
ســالهای اخیر بوده اســت و فصل گذشته لیگ
قهرمانان اروپا توانست بارسا پرستاره را از پیش رو
بردارد.

پاول ندود
او هم سمتی مشابه زانتی در یوونتوس دارد و پس از
آویختن کفشهایش و خداحافظی در لباس این تیم

ادوین فن در سار
او را بیشتر به حضور در منچستر یونایتد در سالهای
اخیر میشناسند؛ ولی «فن در سار» از محصوالت
هلندی باشگاه ســازنده آژاکس بوده و حاال هم که

مهاجم سابق میالن و اسطوره فوتبال اوکراین که
زمانی از برترین بازیکنان فوتبــال دنیا بود ،پس از
بازنشستگی رو به دنیای سیاست و مربیگری آورد.
«شوچنکو» که چند ســالی است هدایت تیم ملی
اوکراین را بر عهده گرفته ،فعالیتهای سیاســی
 ورزشی خودش را هم شــروع کرده و توانسته بهواسطه آرای مردمی به پارلمان اوکراین راه پیدا کند
و نماینده ورزشکاران در مجلس اوکراین باشد و این
کار تا کنون بازخوردهای مثبت و خوبی داشته است.
اریک آبیدال

اسطوره و ســتاره ســابق فوتبال عربستان که کل
دوران فوتبال خود را به جز مقطعی کوتاه در الهالل
عربستان حضور داشت ،اکنون به عنوان مدیر این
باشگاه مشغول فعالیت است« .سامیالجابر» دو سال
قبل وقتی به عنوان مدیر باشگاه معرفی شد ،وعده
بازگرداندن الهالل به قله فوتبال آسیا را داد و سال
قبل وقتی این تیم قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد
به این معنی بود که یک ساله توانست به وعده خود
عمل کند و یک نمونه موفق مدیریت ورزشیها در
عرصه ورزش است.
ژرژ وه آ

آندونی زوبی زارتا

گلر ســالهای دور اسپانیایی که ســابقه بازی در
بارســلونا را دارد ،ســابقه مدیریت ورزشی در این

ایســنا :دومین دوره کاپ آزاد روئینگ کشور
به مناســب دهه مبارک فجر به میزبانی هیئت
قایقرانی استان تهران برگزار شد و نفرات برتر در
دو بخش آقایان و بانوان و دو رده سنی جوانان و
بزرگساالن مشخص شدند .در این مسابقات که
در دریاچه آزادی و در مسافت  ۵۰۰متر برگزار
شد ۴۰ ،ورزشکار از استانهای خراسان شمالی،
کردســتان ،آذربایجانغربی ،زنجان ،همدان،
کرمانشاه ،تهران و تهران توابع حضور داشتند.

 ۶دیدار لیگ تکواندوی زنان
معوقه شد

همشهری آنالین ۶ :دیدار لیگ تکواندو زنان
«جام کوثر» با توجه به حضور هوگوپوشان تیمها
در اردوی تیم ملی ،معوقه شد .دیدارهای هفته
چهارم تا ششــم از پانزدهمین دوره مسابقات
لیگ تکوانــدو زنان «جام کوثــر» با حضور ۱۰
تیم راه یافتــه به مرحله پایانی در فدراســیون
تکواندو برگزار میشــود .با اعالم سازمان لیگ،
دیدارهای لوازم خانگی کــن و فتح صدر البرز
به دلیل حضور سه بازیکن این تیمها در اردوی
تیم ملی به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی
آسیا معوقه شد.

مازندران میزبان رقابتهای
کشتی جام «موحد» شد

ایرنا :فدراســیون کشــتی اعالم کرد :با توجه
به جایگاه مازنــدران در کشــتی ،رقابتهای
بینالمللی کشــتی جام «عبدالــه موحد» به
میزبانی این اســتان برگزار خواهد شد .بر این
اساس ،مازندران اواخر فروردینماه  ۹۹میزبان
رقابتهای بینالمللی کشتی که برای نخستین
مرتبه با نام «عبداله موحد» از نوابغ کشتی ایران
برگزار میشــود ،خواهد بود« .موحد» دارنده ۶
مدال طالی المپیک و جهان نیز بهعنوان میهمان
ویژه در این مســابقات حضور خواهد داشــت.
اتحادیه جهانی کشتی نیز  ۲۱بهمن ماه برگزاری
این رقابتها را با نام «جام عبداله موحد» تأیید
کرد و بهزودی زمانبندی این مسابقات در تقویم
این اتحادیه درج خواهد شــد .پس از تغییر نام
جام یادگار امام (ره) به جــام «عبداله موحد»
که با هماهنگی مســئوالن فدراسیون کشتی با
حجتاالسالم حاج«حسن خمینی» فرزند آن
مرحوم انجام شد ،استاندار مازندران اعالم کرد؛
با توجه به اینکه «عبداله موحد» یکی از مفاخر
استان محسوب میشود و کشتی در میان مردم
مازندران از عالقهمندی باالیی برخوردار است،
میزبان این رقابتهای بینالمللی خواهیم بود.

مربی تیم ملی کامپوند
مشخص شد

نفراتی مثــل «ژرژ وه آ» و «کاخــا کاالدزه» جزو
فوتبالیهایی بودند که وارد عرصه سیاست شدند و
سمتهای مدیریتی آنها ارتباطی به ورزش نداشته
است .اخیرا ً «هوار مأل محمد» ،ستاره سابق فوتبال
عراق هم وارد عرصه رقابت برای ریاست فدراسیون
فوتبال کشورش شده است.
مورد ویژه :ایکر کاسیاس

مدافع سابق تیم ملی فرانســه و بارسلونا که او را به
خاطر مبارزه با بیماری سرطان و شکست دادن این
غول میشناسند ،چند وقتی است که مدیر اجرایی
باشگاه بارسلونا شده و جدال لفظی چند روز قبل او با
«لیونل مسی» سرو صدای رسانهای زیادی بپا کرد.
با این حال مدیران بارسا حامی «آبیدال» هستند و
برنامه طوالنی مدت برای همکاری با او دارند .باید
دید چه عملکردی در این پست مدیریتی حساس
خواهد داشت.



نفرات برتر کاپ آزاد

روئینگ کشور مشخص شدند

آنهایی که از سرمایههای خود استفاده میکنند؛ درست مثل ما!

طلسم عجیب پرسپولیس
 ۵۰۰روز بدون برد!

ایرنا :تیم فوتبال پرسپولیس برای پنجمین مرتبه
متوالی به عنوان تیــم میهمان در لیگ قهرمانان
آسیا شکست خورد .پرسپولیس در چارچوب هفته
اول مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
در دوحه به مصاف الدحیل رفت و با نتیجه دو بر
صفر شکست خورد تا شروع خوبی در فصل ۲۰۲۰
نداشته باشــد .این نتیجه در حالی رقم خورد که
پرسپولیس درگیر یک طلسم عجیب شده است.
آنها در پنج بازی آخر خود به عنوان میهمان در
مسابقات لیگ قهرمانان شکست خوردهاند و حتی
یک امتیاز هم به دســت نیاوردهاند .آخرین برد
سرخپوشان  ۴۹۷روز قبل از دیدار برابر الدحیل
مقابل یک تیم قطری دیگر یعنی السد به دست
آمد .دهم مهرماه  ۱۳۹۷بود که تیم تحت هدایت
«ایوانکوویچ» در بازی رفــت مرحله نیمهنهایی
مسابقات لیگ قهرمانان آســیا موفق شد با گل
علیپور در دقیقه  ۸۸از روی نقطه پنالتی حریف
خود را شکست دهد و مقدمات حضور در فینال
فراهم شود .اما بعد از آن دیدار پرسپولیس دیگر
میهمان خوبی نبود .آنها در فینال و در ژاپن با دو
گل به کاشیماآنتلرز باختند .در سال  ۲۰۱۹نیز
با یک گل به السد نتیجه را واگذار کردند .سپس
با حساب دو بر یک به االهلی عربستان در خاک
امارات باختند .در گام بعدی نیز با حســاب یک
بر صفر مقابل پاختاکور ازبکستان مغلوب شدند
و شکست (سهشــنبه) مقابل الدحیل پنجمین
باخت پیاپی سرخپوشــان به عنوان تیم میهمان
بود .سرخپوشــان در هشــت بازی اخیر خود به
عنوان میهمان نیز هفت بار شکســت خوردهاند.
یعنی دو بازی خــود پیش از جدال با الســد در
نیمهنهایی را مقابل الدحیل و الجزیره شکســت
خورده بودند .باید دید گلمحمدی در ادامه چه
عملکردی خواهد داشت .تیم او برای صعود نیاز
به امتیازگیری در بیرون از خانه دارد .پرسپولیس
دو دیدار بعدی خود را به ترتیب مقابل الشارجه
امارات و التعاون عربستان در خارج از خاک ایران
به انجام میرساند.
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ورزش

منهای فوتبال

فارس :رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان،در
حکمی «اســماعیلعبادی» را به عنوان مربی
تیم ملی کامپوند انتخاب کرد .عبادی ،پیش از
این عضو تیم ملی تیراندازی با کمان در رشــته
کامپوند بود .وی در بازیهای آســیایی ۲۰۱۴
اینچئون در رشــته کامپوند تیمــی مردان به
مدال برنز و در انفرادی با برتری بر حریف هندی
مدال طال را کســب کرد .وی در تیمی کامپوند
مردان برای نخســتین بار در مسابقات جهانی
تیراندازی با کمان در کپنهاگ در سال ،۲۰۱۵
مقام قهرمانی را تجربه کرد .او در رقابتهای تیر و
کمان کاپ آسیا  ۲۰۱۷به مدال طال دست یافت.

سهیل واحدی:
این بهترین نمایش من بود

مقدس رئالیها در اندیشه نشستن روی صندلی
«ایکر»
ِ
ریاست فوتبال اسپانیاست« .ایکرکاسیاس» در انتخابات
ریاســتجمهوری فدراسیون فوتبال اســپانیا رقیب
«روبیالیز» خواهد بود .دروازهبان سابق رئال مادرید که
در پورتو حضور دارد در صورت تبدیل شدن به رئیس
بعدی فدراسیون فوتبال اســپانیا ،به دوران حرفهای
خود به عنوان یک بازیکن پایــان میدهد.طبق گفته
«الرگوئرو» کاســیاس پیش از این تصمیم خود را به
شورای ملی ورزش ابالغ کرده است .همانطور که COPE
و رادیو  MARCAیک ماه پیش گزارش دادند ،سنگربان
سابق تیم ملی فوتبال اسپانیا در مورد احتمال شرکت در
انتخابات در حال تصمیم گیری بود .در نظرسنجی انجام
شده توسط مارکا 94 ،درصد از هواداران حمایت خود
را از نامزدی فرضی کاسیاس نشان دادند.

ایلنا :سهیل واحدی نفر صد و پانزدهم رنکینگ
حرفهایهای اسنوکر مقابل «تپچایا اون نوه» نفر
بیستم رنکینگ جهانی از کشور تایلند قرار گرفت
و با عملکرد فوقالعاده توانست از سد این حریف
قدرتمند بگذرد .واحدی ،بعد از شکســت نفر
بیست رنکینگ جهانی در پاسخ به پرسشی درباره
درخشش در رقابتهای مرحله اول اسنوکر آزاد
ولز ،گفت :بابت این پیروزی خوشــحالم .البته
آنگونه که مدنظرم بود نتوانســتم تمام قدرتم
رابه نمایش بگذارم .حریفم اشتباهاتی داشت و
من توانستم از اشتباه او نهایت استفاده را ببرم.
او ادامه داد :باتوجه به پیروزی که در مقابل این
حریف به دســت آوردم و روندی که در گذشته
داشتم ،توانســتم اعتماد به نفس باالیی کسب
کنم .همین اعتماد به نفس باعث شد بتوانم در
این بازی مهم به پیروزی برســم و بهترین بازی
خود را به نمایش بگذارم.

