برانکو حرف آخر را درباره کامیابینیا زد
فرناندو هیرو سرمربی الروخا شد

لوپتگی از اسپانیا
اخراج شد

تشریح ترکیب احتمالی کیروش
در اولین تقابل از نگاه کارشناس

دفاع ،ضدحمله

پنجشنبه

K H O R A S A N - E VA R Z E S H I

 24 /خرداد 1397

پشت پرده ویدیوی
جنجالی برانکو!

 29رمضان  14 / 1439ژوئن 2018

ایران  -مراکش؛ فردا ساعت 19:30

یورش یوزها به شیرهای اطلس
روس
یه -عربستان ،دیدار آغازین جام جهانی 2018

امشب قلب فوتبال جهان
در مسکو میتپد!

برنامه جام جهانی 2018
امروز
روسیه  ..................عربستان19:30 :
فردا
مصر  ..........................اروگوئه16:30 :
مراکش . ........................ایران19:30 :
پرتغال  ......................اسپانیا22:30 :
شنبه 26خرداد
فرانسه .....................استرالیا14:30 :
آرژانتین  ...................ایسلند17:30 :
پرو ..........................دانمارک20:30 :
کرواسی . ..................نیجریه23:30 :

Russia
2018

همراه با جام 21

آمریکا ،کانادا و مکزیک مشترکا
میزبان جام جهانی  ۲۰۲۶شدند
ایرانیها بیشتر مدل هستند
تا فوتبالیست!

درآمد  40میلیاردی
ایران از جام جهانی
روسیــه!
پرداخت نیمی از پاداش100
میلیونی زهرا نعمتی

آبان ســال  ۹۴و در مسابقات آســیایی تایلند ،زهرا
نعمتی تنها ورزشکار معلول تیروکمان در رشته ریکرو
انفرادی زنان موفق به کســب سهمیه المپیک ۲۰۱۶
ریو شد .محمدعلی شجاعی رئیس پیشین فدراسیون
تیروکمان در آن زمان اعالم کرد که اگر نعمتی موفق
به کســب سهمیه المپیک شــود ،مبل غ100میلیون
تومان به عنوان پاداش به او پرداخت خواهد شــد .به
گزارش ایســنا دیروز و بعد از گذشت  ۲سال از وعده
داده شــده در مراسم تجلیل از ورزشــکاران برتر در
جزیره کیش از سوی صالحیامیری رئیس کمیته ملی
ش100میلیون تومان وعده داده شده،
المپیک از پادا 
مبلغ ۵۰میلیون تومان توسط غالمرضا شعبانی بهار به
نعمتی پرداخت شد .قرار است مابقی پاداش وعده داده
شده در آینده به این ورزشکار پرداخت شود.

تیم ملی عازم سنپترزبورگ شد

کاروان تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری نخستین
دیــدارش در جامجهانی  ۲۰۱۸روســیه دیروز عصر
کمپ لوکوموتیو مسکو را ترک کرد تا به فرودگاه این
شهر برود و عازم سنپترزبورگ شود .حدود ۳۰هوادار
مقابل کمپ لوکوموتیو حضور داشــتند و تیم ملی را
هنگام خروج از کمپ ،تشویق کردند .تیم ملی فوتبال
ایران جمعه  ۲۵خرداد ســاعت  ۱۹:۳۰در ورزشــگاه
سنپترزبورگ به مصاف مراکش میرود.

