شکست دختران هندبال ایران مقابل میزبان قهرمانی جهان

پنجشنبه  13مرداد 1401
وطنامروز شماره 3548

تیم ملی هندبال دختران ایران در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان مقابل میزبان شکست خورد.
دختران هندبال ایران در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله گروهی مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان که به میزبانی اسکوپیه مقدونیه
شمالی در حال برگزاری است مقابل میزبان به میدان رفتند و در پایان این دیدار با نتیجه  31بر  19مقابل مقدونیه شمالی شکست خوردند.

ورزشی

اخبار

هاشم حیدری ،پیشکسوت استقالل در گفتوگو با «وطنامروز»:

مهاجم مدنظر پرسپولیس
ی است؟
بوندسلیگای 

پس از نزدیک شدن چندباره اسم کاسیانو ،مهاجم
برزیلی شاغل در تیم ویزال پرتغال به باشگاه پرسپولیس،
در نهای��ت مصدومیت و باال رفتن چندباره قیمت این
بازیکن باعث ش��د حض��ور او در جمع قرمزها منتفی
شود .بعد از این اتفاق یحیی گلمحمدی در گفتوگو با
خبرنگاران از ضرورت جذب یک مهاجم خارجی صحبت
ک��رد و ب��ه نوعی موفقیت تیمش در نق��ل و انتقاالت
را در گ��رو خرید ی��ک مهاجم بینالمللی دانس��ت تا
درویش ،مدیرعامل پرسپولیس برای خرید مهاجم به
صرافت بیفتد .اکنون ،نام گزینه مدنظر پرس��پولیس
مشخص شده و اگر مشکل خاصی پیش نیاید ،بزودی
مقدم��ات حضور این بازیک��ن در تهران و عقد قرارداد
فراهم میشود؛ ستارهای که در صورت حضور در جمع
شاگردان گلمحمدی ،پرسپولیس را به فاتح اصلی نقل
و انتقاالت تابستانی فوتبال ایران تبدیل میکند .یورگن
لئوناردو لوکادیا ،مهاجم  28س��ال ه اهل هلند بازیکنی
اس��ت که صحبتهای اولیه را با باش��گاه پرسپولیس
انج��ام داده و در حال حاضر محتملترین گزینه برای
تقویت خط حمله پرسپولیس به شمار میرود .فوروارد
 186سانتیمتری فصل گذشته بوخوم که عمده دوران
فوتبالش را در پیاسوی آیندهوون پشت سر گذاشته،
پس از انجام  175بازی و به ثمر رساندن  63گل برای
آیندهوون ،در قراردادی  17میلیون یورویی سال 2018
به برایتون پیوست تا در کنار علیرضا جهانبخش ،دومین
خرید آن فصل برایتون از لیگ اردیویسه باشد .با این
ح��ال ،این بازیکن بعد از یک فصل حضور در برایتون
و گلزنی برابر آرس��نال و اورتون ،به تیمهای هوفنهایم
آلمان و افسی سینسیناتی آمریکا قرض داده شد .او
در  12بازی برای هوفنهایم ۴ ،گل و یک پاس گل ثبت
ک��رد و در لیگ  MLSهم طی  27بازی ۳ ،گل برای
افس��ی سینسیناتی به ثمر رساند و سرانجام با پایان
ق��راردادش با برایتون ،بعد از ثبت  ۶گل و  ۳پاس گل
در مجموع  46ب��ازی برای این تیم ،به عنوان بازیکن
آزاد ب��ه بوخوم پیوس��ت تا این تیم را در بوندس��لیگا
همراهی کند .هر چند حضور لوکادیا در بوخوم در یک
نیمفصل خالصه شد اما این مهاجم باکیفیت هلندی در
 13ب��ازی برای این تیم  ۲گل زد و یک پاس گل داد.
نکته جالب درباره این بازیکن اما گلزنی برابر دورتموند
و بایرن مونیخ ۲ ،غول فوتبال آلمان در فصل گذشته
بود که با پیروزیهای  ۴بر  ۲برابر بایرن و  ۴بر  ۳برابر
زنبورها همراه شد .لوکادیای هلندی که سابقه حضور
در ردهه��ای جوانان و نوجوانان و دعوت به اردوی تیم
ملی بزرگساالن هلند را هم در کارنامه دارد ،در صورت
حضور در پرسپولیس میتواند دغدغههای سرمربی را
در خ��ط حمله به طور کامل برط��رف کند و از طرف
دیگر ،بعد از مانوئل فرناندز خرید سپاهان ،یکی دیگر
از بمبهای نقل و انتقاالت فوتبال ایران لقب بگیرد.

احتمال بازگشت کاراته
به المپیک ۲۰۲۸

کمیت��ه بینالملل��ی المپیک در س��ال  ۲۰۲۳باید
تصمیم بگیرد که آیا وزنهبرداری ،پنجگانه و بوکس را
به برنامه اولیه س��ال  ۲۰۲۸بازگرداند یا خیر .با توجه
ب��ه اینکه هنوز  ۲س��ال تا بازیه��ای المپیک 2024
پاریس باقی مانده اس��ت ،صحبت از بازیهای 2028
لسآنجلس و احتمال اضافه شدن رشتههای جدید در
ای��ن بازیها از جمله کارتینگ وجود دارد .بر اس��اس
گزارش نشریه اسپانیایی «مارکا» چاپ مادرید؛ کمیته
بینالمللی المپیک ( )IOCس��ال  2023باید تصمیم
بگیرد آی��ا وزنهبرداری (حضور این رش��ته در پاریس
 2024تضمینش��ده اس��ت) ،پنجگانه و بوکس را به
برنامه اولیه سال  2028بازگرداند یا خیر .بر اساس این
گزارش ،تعداد پایه رشتههای ورزشی بازیهای المپیک
پیشرو  28رش��ته از جمله کوهنوردی ،اسکیتبرد و
موجس��واری است که در پاریس برگزار خواهد شد .با
این حال ،تا زمانی که مجموع ورزشکاران شرکتکننده
در ای��ن روی��داد مه��م ورزش��ی به  10ه��زار و 500
ورزشکار نرسد ،میتوان رشتههای ورزشی جدیدی را
به این بازیها اضافه کرد .از  9فدراس��یون بینالمللی
دعوت ش��ده است تا برای حضور در بازیهای 2028
لسآنجلس درخواست خود را ارائه دهند و برای مثال،
فدراسیون جهانی کریکت قرار است در این ماه رشته
ورزشی خود را معرفی و مدل برگزاری مسابقات خود
را به  IOCارائه دهد.

قائدی به درهای خروج نزدیک شد

با جذب یک مهاجم سوری ،یکی دیگر از سهمیههای
االهلی برای بازیکن خارجی پر شده و به نظر میرسد
مهاجم تیمملی کشورمان به درهای خروج تیم لئوناردو
ژاردیم نزدیک شده است.
باشگاه االهلی اعالم کرد عمر خریبین ،مهاجم تیم
الوحده و مرد س��ال  2017فوتبال آس��یا را ب ه صورت
قرضی و با قراردادی یکس��اله به خدمت گرفته است.
پیشت��ر روزنامه «امارات الی��وم» گزارش داده بود که
مهدی قائدی جایی در برنامههای لئوناردو ژاردیم ندارد
و عقد قرارداد با خریبین ،جدایی این بازیکن ایرانی را
تسهیل میکند .لیست االهلی  4بازیکن خارجی دیگر
یعنی فدریکو کارتابیا ،توماس اولس��ن ،عزیز گانیف و
احمد نوراللهی را دارد که ماندن کارتابیا و نوراللهی در
تیم تأیید شده است .مطابق این گزارش ،به نظر میرسد
جذب خریبین سبب افزایش احتمال جدایی قائدی از
االهلی میش��ود و مهاجم تی م ملی کشورمان در فصل
آینده ،با پیراهن تیم دیگری به میدان خواهد رفت.

لیگ ما بمب نداشت
زهره فالحزاده :تیم فوتبال استقالل تهران  ۸روز دیگر نخستین دیدار
خود در لیگ برتر بیس��تودوم را با سرمربیگری ریکاردو ساپینتوی
پرتغالی برگزار میکند .هواداران این تیم که فصل گذشته مزه قهرمانی
بدون شکست را چشیدهاند ،در انتظار رونمایی از تیم جدید خود در
لیگ برتر هستند؛ لیگی که به نظر میرسد با حضور مدعیان قدرتمند
نسبت به فصل گذشته ،جذابتر خواهد شد« .وطنامروز» برای بررسی
شرایطآبیهایپایتخت،باهاشمحیدری،پیشکسوتاینتیمگفتوگو
کرده است .حیدری وضعیت استقالل در نقل و انتقاالت را مثبت ارزیابی
کرده و به قهرمانی این تیم در فصل جدید امیدوار است.
عملکرد استقالل را در نقل و انتقاالت چطور ارزیابی میکنید؟

به نظر من با توجه به اینکه ش��اکله تیم حفظ ش��ده و نفرات
زیادی از تیم جدا نشدهاند ،عملکرد باشگاه در نقل و انتقاالت خوب
بوده است .ولی اگر یکی ،دو بازیکن پشت مهاجم اضافه میشدند،
شرایط خیلی بهتر هم میشد.

صحب�ت از حض�ور احتمالی محمد محبی ،هافبک ایرانی تیم
سانتاکالرای پرتغال است؛ به نظر شما این بازیکن میتواند جای
خالی هافبک پشت مهاجم را پر کند؟

بله! محبی هم تجربه خوبی در خارج کشور کسب کرده و هم
بازیکن پا به توپی است که میتواند نقش مهمی در یک تیم داشته
باش��د .محبی بازیکن مورد عالقه من است؛ بازیکنی که به قلب
دفاع بزند .غیر از محبی ،بازی پیمان بابایی ،مهاجم جدید استقالل
را هم دیدهام ،او هم میتواند در پست وینگر به کمک تیم بیاید.
بابایی هم بازیکن پا به توپی است و از عقب به خط حمله اضافه
میش��ود .بازیکنانی با این خصوصیات برای خط دفاع هر تیمی
خطرساز هستند.
هواداران اس�تقالل از عملکرد باشگاه در فصل نقل و انتقاالت
خیلی رضایت ندارند .آنها منتظر ترکیدن بمب هستند.

لیگ ما بمبی نداشته است .بازیکنان تقریبا همسطح هستند.
اگر هم بازیکنی به عنوان ستاره معرفی میشود ،اختالفش با دیگر
بازیکنان تنها  ۵درصد است .بازی کردن در استقالل و پرسپولیس
کار راحتی نیست .در تیمهای دیگر روی بازیکن فشار نیست اما در
این  2تیم بازیکن باید همیشه آماده باشد .اگر بازیکن بد بازی کند،
سریع منفور میشود و اگر خوب بازی کند ،میگویند وظیفهاش
اس��ت .یک زمانی است که بازیکن متوسط خریداری میشود اما
ستاره تیم میشود .مثل امیرحسین حسینزاده که یک سال آمد،
خوب بازی کرد و حاال به خارج از کشور رفته است.
صحبت از حسینزاده شد؛ به نظر شما لژیونر شدن او زود نبود؟

من فکر میکنم حسینزاده کمی عجله کرد .البته یک زمانی
فرصتی خدا به ش��ما میدهد و دری ب��ه رویتان باز میکند که
باید این فرصت را غنیمت بشمرید و از آن در عبور کنید .خارج از
کشور به جوانها بیشتر بها میدهند .او هم هر چند احساسی اما
وحید رجبی :مجید ترکان ،چهره نامدار کش��تی ایران پس از
انتخاب به جای محمد طالیی ،نتوانس��ت نتای��ج خوبی را در
رقابتهای قهرمانی آس��یا و قهرمانی جه��ان رقم بزند و در ۲
رویداد با کس��ب عنوان چهارم ،از رفتن روی سکو بازماند .تیم
ملی کش��تی آزاد نوجوانان ایران با سرمربیگری مجید ترکان
ضعیفترین نتیجه  ۵سال گذشته این رقابتها را به دست آورد
و با کسب یک مدال طال ۲ ،نقره و  ۲برنز از رفتن روی سکوهای
اول تا سوم جهان بازماند ،این نتیجه در شرایطی به دست آمد
که روسیه به عنوان قدرت سنتی کشتی جهان در این مسابقات
غایب بود .این رقابتها با درخشش فوقالعاده تیم آمریکا همراه
ب��ود؛ جایی ک��ه آزادکاران آمریکایی با  ۴مدال طال ۳ ،نقره و ۲

تصمیمش را گرفت و رفت.

نظر ش�ما در رابطه با حضور خسرو حیدری بیتجربه در کادر
فنی استقالل چیست؟

متاس��فانه این مس��اله در فوتبال ما باب شده که هر بازیکنی
فوتبالش به پایان رسیده را سریع به نیمکت تیمها اضافه میکنند.
هیچ جای دنیا اینگونه نیست .چه خوب بود که از خسرو حیدری
یکی ،دو سال در فوتبال پایه استفاده میکردیم .برای خود حیدری و
آینده استقالل بهتر بود او با تجربه بیشتر به نیمکت بزرگساالن اضافه
میشد .کسی باید به عنوان کمکمربی انتخاب شود که تجربه باالیی
داشته باشد .تجربه خیلی مهم است .به هر حال خسرو اعتبار باشگاه
است و سالها برای تیم زحمت کشیده است .امیدوارم موفق باشد.

اس�تقالل در نخس�تین دیدار به مصاف س�پاهانی میرود که
میگویند با مربی پرتغالی و جذب چندین بازیکن شاخص ،خوب
بسته شده است؛ این بازی را چطور میبینید؟

همیش��ه بازیهای اول حساسیت خودش را دارد .هنوز تیمها
ش��ناختی از هم ندارند و تازه از دوران بدنسازی و آمادهسازی رها
ش��دهاند .نخس��تین دیدار هم برای بازیکنان و مربیان و هم برای
هواداران جذابیت خاصی دارد .هر تیمی که بتواند از موقعیتهایش
بهتر استفاده کند ،موفق خواهد شد .سپاهان هم تیم خوبی دارد و
خوبیاش این است که بسته بازی نمیکند .سپاهان همیشه فوتبال
زیبایی ارائه داده و با مهرههایی که گرفته میتواند باعث ش��ود ما
بازی جذابی را شاهد باشیم.
درباره فدراسیون فوتبال هم کمی صحبت کنیم .سرانجام رقم
بدهی ما به مارک ویلموتس ،سرمربی سابق تی م ملی مشخص شد؛
رقمی حدود ۱۴۰میلیارد تومان .ویلموتس زمان مهدی تاج اتتخاب
شده بود .حاال سوال اکثر فوتبالیها این است که چرا مهدی تاج
بار دیگر کاندیدای ریاست فدراسیون شده است؟

اول باید مشخص شود چه کسی مقصر بستن قرارداد سنگین
با ویلموتس است .اگر آقای تاج مقصر است ،بررسی کنند .به هر
حال دس��تگاه قضا در کشور وجود دارد که میتواند به این ماجرا
ورود کند .باید تکلیف مشخص شود .البته آقای تاج امتحانش را
قبال پس داده است.

انتقال بزرگ؛ محمد محبی در استقالل

روزنامه پرتغالی آبوال مدعی شد محمد محبی با قراردادی قرضی و یک ساله راهی
استقالل میشود .محمد محبی یکی از اهداف جدی نقل و انتقاالتی استقالل در این
تابستان بوده است؛ بازیکنی که فصل گذشته راهی سانتاکالرا شد اما چندان در ترکیب
این تیم به کار گرفته نمیشد هر چند محبی در معدود دیدارهایی که برای تیمش به
میدان رفت ،عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت .مدیران استقالل بیش از
یک ماه است با همتایان خود در سانتاکالرا در حال مذاکره هستند و حتی طرفین به
توافق جدی نیز دست پیدا کردند و تنها موضوع حل نشده بین طرفین ،اصرار استقالل
به استخدام دائمی محبی بود ،در حالیکه سانتاکالرا تنها با انتقالی قرضی راضی به جدایی وینگر جوان خود شده بود .این موضوع
باعث شده بود مذاکرات طرفین به بنبست بخورد و در این بین ،تغییرات مدیریتی در سانتاکالرا تمام توافق قبلی را به باد داد به نحوی
که پیوستن محبی به استقالل تا آستانه منتفی شدن نیز پیش رفت .با این حال ،مدیران استقالل آخرین شانس خود برای جذب
محبی را یک بار دیگر امتحان کردند و اکنون اخباری که از سوی نزدیکان باشگاه مخابره میشود ،حکایت از توافق اولیه طرفین برای
این انتقال دارد .در همین باره نیز روزنامه آبوال با انتشار خبری که برخالف همیشه منبع آن خود آبوال بوده و به رسانههای ایرانی
استناد نشده ،از حضور محبی در استقالل خبر داده است .آبوال نوشته است :سانتاکالرا برخی بازیکنان خود را به صورت قرضی از
دست خواهد داد .به نقل از منابع آبوال ،یکی از آنها محمد محبی است .آبوال در ادامه نوشته است :این مهاجم  24ساله که قراردادش
تا سال  2024اعتبار دارد ،به ایران بازخواهد گشت تا برای استقالل قهرمان ایران بازی کند که اکنون مربی این تیم ریکاردو ساپینتو
است .در صورت رسمی شدن انتقال محمد محبی به استقالل ،او جانشین امیرحسین حسینزاده خواهد شد تا دست ساپینتو در
بخش هجومی بیش از قبل باز شود و سرمربی پرتغالی با در اختیار داشتن عناصر تهاجمی پرتعداد و باکیفیت ،لیگ جدید را آغاز کند.

بدترین نتیجه کشتی آزاد نوجوانان در  ۵سال اخیر

محصول انتخاب اشتباه

برنز قاطعانه به عنوان قهرمانی جهان رسیدند ،هند با یک طال
و  ۵برنز دوم شد و آذربایجان نیز با  ۲طال ،یک نقره و  ۲برنز بر
سکوی سوم ایستاد .قزاقستان نیز هر چند بیشتر از ایران به ۲
مدال طال رسید اما به دلیل مدالهای کمتر با  ۷امتیاز اختالف
پنجم شد .ناکامی کشتی آزاد نوجوانان ایران در شرایطی رقم
خورد که تی م ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران سال گذشته در
جریان رقابتهای جهانی مجارس��تان با هدایت محمد طالیی

هر چند به لحاظ تیمی در همین جایگاه چهارم قرار گرفت اما
بیشترین مدال طالی آن مسابقات را آن هم در حضور روسیه
به دست آورد .شاگردان محمد طالیی در آن رقابتها به  ۳مدال
طال و یک برنز رسیدند ،هند و آمریکا به عنوان تیمهای اول و
دوم هر کدام  ۲مدال طال گرفتند و سهم روسیه نیز فقط یک
طال بود .محمد طالیی در ش��رایطی تیمش را عازم رقابتهای
جهانی مجارستان کرد که مسابقات به دلیل شیوع کرونا در سال

 ۲۰۲۰برگزار نشده بود و تیمملی نیز به دلیل کرونا نتوانسته بود
اردوهای کافی داش��ته باشد تا در شرایط خوبی خود را مهیای
حضور در مسابقات کند .با این وجود طالیی از کار برکنار شد و
رئیس فدراسیون کشتی مجید ترکان را جایگزین طالیی کرد
اما مجید ترکان به عنوان سرمربی تیمملی کشتی آزاد نوجوانان
نتوانست عملکرد خوبی در رقابتهای قهرمانی آسیا و قهرمانی
جهان داشته باشد و تیم او در هر  ۲رویداد از رفتن روی سکو
بازماند .ترکان و کادرش ماه گذشته در رقابتهای قهرمانی آسیا
با اشتباه فاحشی که داشتند ،باعث شدند  ۲نماینده ایران به سر
وزن نرسند تا تیم ایران در نهایت حتی از رفتن روی سکوی اول
تا سوم آسیا نیز باز بماند و به عنوان چهارم برسد.

وزیر ورزش و جوانان در حاشیه جلسه هیأت دولت:

برخی برای من خط و نشان کشیدند
داری�وش مجلل :وزی��ر ورزش و جوانان
گزارش
اع�لام کرد :پرونده ویلموت��س را تا آنجا
که وظیفه قانونی ما است پیگیری میکنیم تا به نتیجه برسد.
حمید سجادی در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت در
جمع خبرنگاران درباره الزام فیفا برای حضور زنان در ورزشگاهها
در آستانه آغاز لیگ برتر گفت :در نامه فیفا الزامی نبود ،بلکه
پیش��نهاد شده که پیرو پیگیریهای قبلی است و ما تاکنون
مشکلی هم درباره حضور زنان در ورزشگاهها نداشتیم .در مشهد
هم قرار نبود تماشاچی داشته باشیم و شرایط از نظر زیرساخت
فراهم نبود و اعالم هم شده بود اما از جامعه زنان عذرخواهی
میکنم که نتوانستیم در مشهد میزبان زنان در ورزشگاه باشیم
و از آن اتفاقی که آن روز رخ داد هیچکس خوشحال نشد .وزیر
ورزش تاکید کرد :هر زمان الزم بوده و اراده کردیم با مجوز از
دستگاههای مرتبط ،زیرساختها را آماده کردیم و در ورزشگاه
آزادی هم به بهترین شکل حضور داشتند .دوستان در فدراسیون
فوتبال دارند بررسی میکنند که به مجرد شنیدن غیررسمی
این خبر ،جلسهای تشکیل دادم و ابعاد قضیه را بررسی کردیم
[

میرور اسپورت ]

آگوئرو اوه!

تا بهترین راهکار را در این زمینه
پیدا کنیم .سجادی همچنین با
اشاره به آخرین وضعیت پرونده
ویلموتس اظهار کرد :ما وظیفه
نظارتی خ��ود را مطابق قانون
داریم .هم بحث پیشپرداختی
که بوده و هم ضمانتی که گرفته
شده و اینکه آن شرکت بعد از
آن اتفاق  ۲۵میلیارد تومان به
صورت ریالی بابت آن  2میلیون یورو فدراسیون پرداخت کرده
است اما چون ضمانت آن پرداخت ساختمان فدراسیون بود،
االن  ۶دانگ آن ساختمان به نام شرکت شده است .وی افزود:
۳دانگ از ساختمان پرسپولیس هم برای اینکه به نام فدراسیون
فوتبال اس��ت ،همین اتفاق برایش افتاده اس��ت .به خاطر آن
ضمانت االن پیشپرداخت انجام شده و اخیرا ً هم رای دستیاران
آمد که منتظر  ۲مورد  5درصد دیرکرد پرداخت آقای ویلموتس
هم هستند .واقعا عبرتی برای قراردادها و بصیرتی برای آینده
[ مارکا ]

پادشاه فینا 
لها

است .ما پیگیری الزم را مطابق
قانون انجام میدهیم و رسیدگی
الزم انج��ام و نتای��ج آن اعالم
میش��ود .وزیر ورزش تصریح
کرد :ما نمیتوانیم نس��بت به
این امر بیتفاوت باشیم .برخی
به من خرده گرفتند شما نباید
به این موض��وع میپرداختید.
برخی از افرادی که ما میدانیم
در گذشته کجا بودند ،چه ردپایی دارند ،خودشان هم مدیر بودند
و چه عواقبی برجا گذاشتند و مدیر چه باشگاههایی بودند که از
آنها اکنون هیچ اسمی نیست .برخی از آنها برای من خط و نشان
کشیدند و برای من متن دادند و در فضای مجازی به دلیل اینکه
وزیر وظیفه حاکمیتی خود را تشریح کرده است به لرزه افتادهاند.
سجادی تصریح کرد :ما اصال هدفمان نام بردن از کسی نیست.
یک عده گفتند آقای سجادی از یک کاندیدا حمایت میکند،
خیر! وزارت ورزش اصال به هیچ عنوان در انتخابات فدراسیون
[ اسپورت ]

قدم بعدی

[ گاتزتا ]

داربی نودها

فوتبال اجازه ورود به خود نمیدهد اما کمک میکند بهترین
انتخابات شکل بگیرد و فدراسیون فوتبال از حالت سرپرستی
هرچه زودتر خارج ش��ود .وی یادآور ش��د :دیروز به بنده در
مجلس خرده گرفتند که افرادی را که از مسببان همین قرارداد
ویلموتس هستند اجازه دادهاید که ثبتنام کنند ،در حالی که
ما اصال اجازه جلوگیری از ثبتنام نداریم و هرکس شرایطش
را داشته باشد میتواند ثبتنام کند اما من براحتی دیروز در
مجلس مورد خطاب همین موضوع قرار گرفتم و فرصت دفاع
هم نداشتم .سجادی تاکید کرد :البته همچنان هرکس بپرسد
م��ن توضیح خواهم داد و دفاع خواهم کرد برای اینکه دیروز
من به ناحق متهم به این شدم که از نظر بعد نظارتی کمکاری
کردهام .ما نمیتوانیم از ثبتنام جلوگیری کنیم ،این کار انجام
میشود و بعد دستگاههای نظارتی ،امنیتی و حراست بررسی
و نتیجه را اعالم میکنند .متاسفانه دیروز مواردی در مجلس
مطرح شد که اصال مرتبط با سوال بنده نبود و همین مطالب
هم عنوان شد .ما پرونده ویلموتس را تا آنجا که وظیفه قانونی
ما است پیگیری میکنیم تا به نتیجه برسد.
[ کوریره ]

زنگ خطر برای یووه

