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اخبار
چراغ سبز لواندوفسکی برای انتقال به
رئال مادرید

رابرت لواندوفسکی ،ستاره لهستانی بایرن
مونیخ در خصوص احتمال انتقال به رئال مادرید
صحبت کرد .در ماه های اخیر اخبار و شایعات
زیادی در خصوص تمایل رئال مادرید به جذب
یک مهاجم نوک به جای کریم بنزما ،فوروارد
فرانسوی این تیم شنیده می شد و لواندوفسکی
که در سالهای اخیر بارها مورد نظر کهکشانی
ها قرار داشته ،امسال از کاندیداهای مورد عالقه
این تیم است؛ به خصوص حاال که خود لوا نیز
بی میل به این انتقال نیست.
به جز لواندوفسکی ،اخباری در خصوص
احتمال انتقال ستاره هایی چون هری کین یا
ایکاردی به برنابئو نیز منتشر شده است اما به
نظر شانس لواندوفسکی برای مهاجرت به برنابئو
بیش از دیگران است .لواندوفسکی در پاسخ
خبرنگار آ.اس که پرسید آیا رئال مادرید برای
جذب شما پیشنهاد داده است ،اینگونه پاسخ داد:
«نمی دانم ،در این لحظه من به طور کامل روی
بازی های آینده بایرن مونیخ متمرکز شده ام و
تا به امروز هیچ ارتباطی بین من و رئال مادرید
وجود نداشته است.
اما من باید اعتراف کنم که اگر رئال مادرید
عالقمند به جذب من باشد ،دادن پاسخ منفی
به این تیم در آینده برایم غیرممکن خواهد بود.
آیا من قادر به صحبت کردن به زبان اسپانیایی
هستم؟ بله ( ...با خنده)»

آلگری :برای آینده ام در یووه برنامه
ریزی میکنم

مکس آلگری ،سرمربی یوونتوس مدعی شد
که قصد دارد برای آینده اش در این تیم برنامه
ریزی کند.
پس از حذف از چمپیونزلیگ با شکست
 3-4مقابل رئال در مجموع دو بازی ،شایعات
حاکی از احتمال جدایی آلگری از یووه قوت
یافت .تیمهای چلسی و آرسنال خواهان جذب
او هستند و شرایط را بررسی میکنند .با این
حال ،آلگری قصد دارد درباره آینده اش در جمع
بیانکونری ها برنامه ریزی کند.
او گفت »:تا سال  2020با یوونتوس قرارداد
دارم و خوشحالم که اینجا هستم .با باشگاه به
هماهنگی رسیده ام .وقتی نقل و انتقاالت آغاز
شود ،مسافرت خواهم رفت زیرا به باشگاه کامال
اطمینان دارم .باید به یک سری اهداف برسیم،
اگر نتوانیم قهرمان اسکودتو و کوپا ایتالیا شویم،
بعید است که باشگاه همچنان من را بخواهد.
مثل هر سال راجع به این موضوع صحبت
خواهیم کرد .هیچ فرقی نمیکند».
آلگری  4فصل در یووه حضور دارد و 3
قهرمانی لیگ در این مدت کسب کرده و در راه
کسب چهارمین قهرمانی است .آنها دو سال نیز
به فینال چمپیونزلیگ رسیدند ولی موفقیتی به
دست نیاوردند.
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زیر نظر او دوست دارید  15دقیقه بیشتر بازی کنید

اخبار

ژاوی و لذت بازی کردن برای گواردیوال

کاپیتان سابق بارسلونا معتقد است که موفقیت
در لیگ برتر ،یکی از بزرگترین دستاوردهای پپ
گواردیوالست.
بعد از رتبه سومی فصل گذشته ،منچسترسیتی
این فصل توانست با اقتدار قهرمان لیگ برتر شود تا
پپ گواردیوال به هفتمین قهرمانی اش در سه لیگ
معتبر فوتبال اروپا برسد.
اما ژاوی ،کاپیتان سابق بارسلونا ،که  4فصل
رویایی را زیر نظر گواردیوال سپری کرد ،معتقد
است که برای بازیکنانی که در تیم های این مربی
بازی می کنند ،دستاورد بزرگتر ،لذت بردن از بازی
است.
او که هفته گذشته برای پشت سر گذاشتن
دوره های مربیگری فیفا به مادرید رفته بود ،به
اسپورت میل گفت »:همه جام ها را به یاد میاورند و
این چیزی است که در رزومه شما به عنوان بازیکن
قرار می گیرند اما چیزی که بیشتر از پیروزی ها و
قهرمانی ها از آن دوره در ذهن من مانده ،این است
که چقدر از بازی کردن لذت می بردم.
چقدر از تمرینات هر روزه لذت می بردم .از
صحبت های داخل تیم؛ آنالیز حریفان .او به ما می
گفت که در هر بازی باید چطور بازی کنیم ،چطور
باید در زمین فضا پیدا کنیم.
در فوتبال همیشه دو نکته وجود دارد :به چه
هدفی باید برسید و چطور باید به آن دست پیدا
کنید .همه تقریبا اینکه چطور به آن رسیدید را به
خاطر می سپارند تا آن کاری که انجام داده اید را.
اگر از بازیکنان سیتی بپرسید که آیا از بازی

کردن لذت می برند ،همه آنها خواهند گفت بله.
احتماال قبال آنها در هر بازی  30بار لمس توپ
داشتند اما حاال  60بار شده .همه مدافعان بیشتر
صاحب توپ می شوند و مهاجمان بیشتر در جریان
بازی هستند .بازیکنان از بازی کردن برای او لذت
می برند و این مشخص است.
تیم های گواردیوال از بازی کردن لذت می
برند زیرا آنها مالک توپ هستند و تیم های دیگر به
دنبال آن می دوند.
در تیم های گواردیوال ،وقتی به پایان بازی می
رسی ،با خودت فکر می کنی :خب ،می توانستم
برای  10یا  15دقیقه دیگر بازی کنم».

سیتی این فصل هم نتوانست در رقابت های
لیگ قهرمانان اروپا به توفیقی دست پیدا کند
اما ژاوی معتقد است که موفقیت گواردیوال در
جا انداختن سبک بازی اش در انگلیس ،یکی از
بزرگترین دستاوردهای او در دوران مربیگری اش
بوده است.
« این یک دستاورد بزرگ برای اوست .در
انگلیس رقابت زیادی وجود دارد .تیم های زیادی
هستند که می توانند قهرمان لیگ شوند .من یک
سال قبل ،وقتی از او انتقاد می شد ،مصاحبه ای
انجام دادم و گفتم که او به زمان نیاز دارد .اگر در
مورد او صبور باشند ،او به موفقیت می رسد.

تعریف سادیو مانه از یورگن کالب

مربیگری با قضاوت آنی و انتقاد همراه است
اما او اگر بهترین مربی دنیا نباشد ،یکی از دو یا سه
مربی برتر دنیاست بنابراین فشار روی او زیاد است.
او منچسترسیتی را قهرمان کرد و این را به شکل
ویژه ای انجام داد».
گواردیوال معموال در کنار زمین جنب و جوش
زیادی دارد و با حرکات دست ،دستوراتش را به
بازیکنان منتقل می کند .ژاوی در مورد این موضوع
گفت »:وقتی می بینید که او از منطقه فنی در
حال حرکاتی با دست است ،در بیشتر اوقات دارد
فضاهای خالی را به ما نشان می دهد .اینکه فضای
خالی در این سمت یا آن سمت است .یا اینکه ما
در کدام سمت باید صاحب توپ شویم که موقعیت
سه در مقابل دو بسازیم».
بارسلونا در سال  2009موفق شد در سانتیاگو
برنابئو ،رئال را  2-6شکست بدهد و ژاوی از تغییراتی
که گواردیوال در آن دیدار در تاکتیک تیمش ایجاد
کرد ،گفت »:در آن دیدار او مسی را در پست شماره 9
گذاشت .او می دانست که اگر مسی رو به عقب حرکت
کند ،مدافعان رئال مادرید برای پرس کردن او جلو
نمی آیند و این باعث می شد که من ،آندرس اینیستا
و مسی با دو هافبک مرکزی رئال در موقعیت دو در
مقابل سه قرار بگیریم .او دائما داد می زد که اینجا باید
بازی کنید! اینجا بازی کنید!
اگر بتوانید مطمئن شوید که بازیکنانی مانند
کوین دی بروین ،ایلکای گوندوگان و داوید سیلوا
زمان و فضای الزم را داشته باشند ،آنوقت نیمی از
جنگ را برده اید».

کوتینیو ،حلقه مفقوده بارسا در رم

فوتبال شنبه شب به نوکمپ برگشت اما عدهای از هواداران
بارسلونا حال آن را نداشتند .ناامیدی حذف از لیگ قهرمانان بعد
از باخت شرم آور به رم هنوز در ذهن آنها وجود داشت و باران قبل
از شروع بازی هم باعث شد به ورزشگاه نیایند .آمار رسمی 69544
تماشاگر چندان بد نیست اما نسبتا کم است اگر در نظر بگیریم تیم
اول جدول با تیم سوم بازی داشت در حالی که بارسلونا به سمت
دوگانه داخلی پیش میرود و همچنان بدون شکست به کارش ادامه
میدهد.
آخرین بار  10روز پیش هواداران به نوکمپ آمده بودند برای
اینکه شاهد پیروزی  4بر یک تیمشان مقابل رم در دور رفت
مرحله یکچهارمنهایی لیگ قهرمانان باشند و اگرچه این نتیجه
برای آبی اناریپوشان زیاد به نظر میرسید اما برای تضمین صعود
به نیمهنهایی کافی بود ولی سقوط ورزشگاه المپیکوی شهر رم
و باخت  3بر صفر و حذف از لیگ قهرمانان ،روحیه بسیاری از
هواداران را در آستانه این بازی لیگ ضعیف کرد .به هر حال ،بازی
که تمام شد و بارسلونا با نتیجه  2بر یک به پیروزی رسید ،از
عملکرد تیمشان راضی بودند بخصوص فیلیپه کوتینیو که نشان
داد بارسا در بازی با رم از نداشتن چه چیزی رنج میبرد.
کوتینیو در ژانویه با قیمت ابتدایی  120میلیون یورو از

بن هیوارد  /گل دات کام
لیورپول خریداری شد اما به دلیل آنکه در این فصل در لیگ
قهرمانان برای قرمزها بازی کرده بود ،نمیتوانست در این رقابتها
بارسا را همراهی کند .جالب اینکه این قانون در فصل آینده لیگ
قهرمانان جایی نخواهد داشت اما هرچه بود به ضرر بارسا تمام
شد و کوتینیو مقابل والنسیا نشان داد چقدر میتوانست مقابل
رم مفید باشد .این برزیلی  25ساله به خوبی بین خطوط ارتباط
برقرار کرد و پاس دقیق و دفاع باز کن او بود که باعث گل اول
بازی توسط لوییس سوارس در دقیقه  15شد.
اوایل نیمه دوم ،کرنر کوتینیو بود که به ساموئل اومتیتی
رسید و مدافع تیم ملی فرانسه برتری بارسلونا را دوبرابر کرد بعد
از آنکه به نظر میرسید والنسیا میتواند گل میزبان را جبران کند.
تیم میهمان با پنالتی دانیل پارخو یکی از گلها را پاسخ داد اما
تیم ارنستو والورده بازی را کنترل کرد و بارسا رکورد جدیدی از
بازیهای پیاپی بدون شکست در اللیگا بر جای گذاشت؛ بارسلونا
 39بازی متوالی نباخته و رکورد قبلی که در فصل 1979-1980
به نام رئال سوسیداد ثبت شد ،شکست.
کوتینیو نقش مهمی در این پیروزی داشت و برای همین
وقتی در فاصله  11دقیقه مانده به پایان در حالی که بارسا با
 2گل جلو بود ،جای خود را به عثمان دمبله داد ،مورد تشویق

شدید هواداران قرار گرفت .بازی ترکیبی بین خطوط ،دید عالی،
پاسهای فوقالعاده و عرض دادن به بازی میتوانست خیلی به کار
بارسلونا بیاید که در بازی سهشنبه گذشته مقابل رم ایدههایش
ته کشیده بود و بازیکن الهام بخشی نداشت .بعد از آن همه
ناراحتی به خاطر حذف از لیگ قهرمانان ،یک نکته مثبت برای
تیم بارسلونا این است که والورده فصل آینده میتواند هر جایی
که خواست از کوتینیو استفاده کند.
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20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

31149ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ  1015ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ  960998136200446ﺷﻌﺒﻪ 1015ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609972186501541ﺷﺎﻛﻰ:ﻟﻴﻼ ﺭﺿﺎﻳﻰ
ﻋﺒﺪﻟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺼﺮﺕ ﺍﻟﻪ ﻣﺘﻬﻢ:ﺍﻣﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺗﻬﺎﻡ:ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﻋﺒﺪﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻴﻦ ﻛﺎﻇﻤﻰ
ﻣﻘﺪﻡ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﺋﻞ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ
ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ
ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﺩﻟﻪ
ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﺩﺍﺋﻢ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻭ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ  53ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ
19ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  92ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ 20ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ 20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

31150ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ 1015ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ 9509982135300493ﺷﻌﺒﻪ  1015ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609972186501549
ﺷﺎﻛﻰ:ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﺘﻬﻢ:ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺑﺎﺯﺧﺎﻧﻰ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﻫﺎ-1:ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ -2ﺗﻬﺪﻳﺪ-3ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮﻩ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺑﺎﺯﺧﺎﻧﻰ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ
ﺗﻬﺪﻯ ﻭ ﺳﺮﻗﺖ ﮔﻮﺷﻰ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﺋﻞ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻠﺐ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﻧﺎﺣﻴﻪ 11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻴﻪ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺳﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﺘﻬﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻭ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 608ﻭ  669ﻭ 661ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ  134ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ 92ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ  74ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻭﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﻭ74ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ 20ﺭﻭﺯﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ
ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ 20ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

31135ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺷﻌﺒﻪ 1015ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

سادیو مانه ،گلزن سنگالی لیورپول معتقد
است تیمش الیق کسب پیروزی برابر بورنموث
بوده است.
مانه که در این دیدار موفق شد گل اول
مرسی سایدی ها را به ثمر برساند ،از سبک
جالب یورگن کلوپ برای تحریک بازیکنان و
دادن انگیزه کافی برای ارائه نمایش درخشان در
میدان سخن گفت.
سادیو مانه گفت« :قبل از هر دیداری،
یورگن کلوپ از ما می خواهد با خوی عصبی
و درنده راهی میدان شویم تا اینگونه بتوانیم
توانایی های خود را ثابت کنیم زیرا هر مسابقه
ای اهمیت خاص خودش را دارد.حاال و با توجه
به اینکه موفق شدیم منچسترسیتی را در لیگ
قهرمانان حذف کنیم ،باید نسبت به گذشته
تمرکز بیشتری داشته باشیم زیرا می دانیم که
بعد از چنین نتایجی اوضاع ممکن است چگونه
پیش برود .کلوپ سعی کرد ما را مثل همیشه
تحریک کرده و به ما انگیزه دهد و در نهایت همه
در جای مناسب خود قرار گرفتند تا هر توپی
نصیب لیورپول شود .ما به خوبی بازی کرده و
فرصت های زیادی را ایجاد کردیم 3 ،گل زدیم و
کامال سزاوار کسب پیروزی برابر بورنمث بودیم».
پس از پیروزی بر ماالگا

زیدان :به ایسکو بیشتر از همیشه بازی
داده ام

رئال به لطف درخشش ایسکو که یک
گل زد و یک پاس گل داد ،موفق شد در زمین
ماالگا به پیروزی دست یابد .رئال در این بازی
فرصت های گلزنی زیادی خلق کرد ولی تنها از
دو موقعیت توانست به درستی استفاده کند .در
نهایت پیروزی  2-1کمک کرد این تیم به رتبه
سوم جدول صعود کند.زیدان در پایان بازی به
خبرنگاران گفت «:امشب می توان خوشحال و
راضی بود .تیم کار خودش را به خوبی انجام
داد و با احترام به حریف ،یک بازی کامل را به
نمایش گذاشتیم.اینطور نیست که اللیگا دیگر
برای ما مهم نباشد .کسب نتایج خوب در لیگ
می تواند از لحاظ روحی ،فاکتور مناسبی برای
ما در لیگ قهرمانان باشد .امشب یک تعداد به
میدان رفتند و تعدادی دیگر برای لیگ قهرمانان
استراحت کردند».گلزنی ایسکو «:به خاطر گل
او خوشحالم چرا که به آن نیاز داشت .همیشه
گفته ام که ایسکو برای من بازیکن مهمی است؛
هرچند که برخی ،تصوراتی دیگر دارند .من به
ایسکو در این فصل بیشتر از فصل گذشته میدان
داده ام و از او کامال هم راضی هستم».ناکامی
دوباره بنزما در گلزنی «:کریم خودش هم دوست
دارد گلزنی کند و همه می دانیم که چه بازیکن
خوبی است .بازیکنی در خدمت تیم که امسال
در گلزنی به مشکل برخورد کرده ولی هنوز چند
بازی دیگر از فصل باقیمانده و او می تواند جبران
کند».

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ9509982136100997ﺷﻌﺒﻪ  1003ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ9609972185301718
ﺷﺎﻛﻰ:ﺍﻣﻴﻦ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻠﻬﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺘﻬﻢ:ﻋﻠﻰ ﺻﺒﺎﺋﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ

ﻫﺎ:ﺗﻬﺪﻳﺪ-2ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺝ ﻋﻤﺪﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ

ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ
ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺩﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ

ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺻﺒﺎﺋﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻭ

ﻋﻤﺪﻯ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ -1ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﻜﺎﺕ -2ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ

-3ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ 11ﺗﻬﺮﺍﻥ-4

ﻣﻮﺩﺍﻯ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﮔﻮﺍﻫﺎﻥ -5ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺤﺮﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻨﺎﺑﺮ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻣﻮﺍﺩ 669ﻭ714ﻭ 710ﻭ614ﻭ 134ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ

ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ 1392ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺳﺎﻝ  1375ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺕ

ﺑﻌﺪﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭﻡ
ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﺒﻮﺩﻯ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻭﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ

ﺩﻳﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺮﺡ ﺣﺎﺭﺻﻪ ﺯﺍﻧﻮﻯ ﭼﭗ ﻭ ﺧﻠﻒ ﺁﺭﻧﺞ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ
ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺰﻩ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ 6ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺰﻩ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ

ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﺑﻴﺴﺖ

ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﻴﺪ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

31152ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ 1003ﻛﻴﻔﺮﻯ 2ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ9309982118801431ﺷﻌﺒﻪ  1003ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ

ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ 9609972185301717
ﺷﺎﻛﻰ:ﺍﻣﻴﺮﺩﺭﺳﺖ ﻛﺎﺭﻧﺪﺍﻣﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻛﻴﻮﻣﺮﺙ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ:ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﺸﻴﺮﻩ

-2ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﺍﺗﻬﺎﻡ:ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺷﺮﻑ

ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺩﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺸﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ

ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺭﺣﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﺒﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ 1372ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ )ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ95372256-1452ﻣﻮﺭﺥ  93/11/20ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ(
ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﺸﻴﺮﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻬﺪﻯ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ)ﭼﻚ ﺷﻤﺎﺭﻩ
95372428ﻣﻮﺭﺥ 93/11/15ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ(ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ -1ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ-2ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ -3ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺪﻭﺩﻯ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﺴﺖ-4ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺷﺎﻛﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﺩ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﭼﻚ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻼﺳﻪ/93/1457ﺏ 20ﺷﻌﺒﻪ 20ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ 12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ
ﺳﺮﻗﺖ ﺩﺳﺘﻪ ﭼﻚ ﺷﺎﻛﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 662ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ 1375ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺭﺍﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ 6ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ
20ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﺩ.
ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺑﻴﺴﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

31135ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  1003ﺩﺍﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ

