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جام از تهران به پراگ رفت

این جام را دستهای دیگری غیر از توروفسکی هم میتوانست باال ببرد .اما ضربه توروفسکی در دقیقه  95سرنوشت را عوض کرد و جام را رهسپار پراگ ساخت.
بچههای تیم امید مردانه جنگیدند و ما از این بابت که دستهای آنها جام را باال نبرد هیچ گلهای نداریم و برای همه آنها آرزوی پیروزی بزرگتر و بیشتری
میکنیم .تیم ملی امید بعد از چهار پیروزی پی در پی نتوانست آخرین گام را نیز پیروزمندانه بردارد زیرا حریف در همین جام شکستناپذیر بود گرچه بارها دروازه
آنان اینگونه بر خود لرزید .حاج رحیمیپور سفیدپوش عالی شلیک کرد و فرانک (چپ) مدافع در برابر آن خود خود را جمع کرده است اما از بخت بد توپ در
سینه دروازهبان آرام گرفت .در حضور میکسا (راست) کویک (چپ روبرو) ویک ماشاسک (راست روبرو) به همراه حمید شهبازی نظارهگر این شوت سرضرب هستند.

باتوم باخ برابر
راستگو تسلیم شد

در رقابتهای وزن  48کیلو سه خارجی و  6ایرانی
شرکت داشتند که رقابتها با برتری ایرانیها همراه
بود .دو تن از سه میهمان خارجی برابر حریفان ایرانی
شکست را پذیرفتند و آن دیگری هگمان از آلمان غربی
به لطف قرعه استراحت موجودیتش از دیدها پنهان
ماند .حادثه را اما حسن راستگو کشتیگیر خراسانی
خلق کرد که طی یک مبارزه جالب  4-9بر باتوم باخ از
شوروی پیروز شد .در تصویر راستگو را میبینید که در
اولینمیدانبینالمللیخوشدرخشیدوبریککشتیگیر
روس پیروز شد .راستگو بدون ترس از نام حریف بر او
میتاخت و چند بار به حالت این عکس قهرمان شوروی
را سرنگون کرد.

جورج بست
به آسیا میآید

«مالکو لممکدونالد» توپچی صاحبنام نیوکاسل با به
ثمر رساندن یک گل در دروازه منچستر سیتی در شرایط
مساوی 1-1سبب پیروزی تیمش و سقوط منچسترسیتی
از صدر شد.

لسترسیتی از خرید
«توشاک» عذر خواست!

علیرضا عزیزی
مرد مهارنشدنی

عزیزی هافبک خستگیناپذیر «هما»
در مقابل راهآهن به هیچ شکل مهار
نمیشد.
او یک هافبک طراح بود که نقشه
گلهای تیمش را کشید .یوسفی
هافبک راهآهن در تالش برای مهار
او ناکام است.

خورشیدی و
گلهای تازه

در طول دو هفته گذشته
خورشیدی مرد اول «هما»  4گل
به ثمر رساند .او که مکانش در
زمین مشخص نیست هرگاه پا به
توپ شود خط مدافعان را بهم
میریزد.

