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وزیر دفاع آمریکا:
به دنبال نفت عراق نیستیم

ترامپ تالش می کند
اشتباه خود را توجیه کند

دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا ،توضیح داده که چرا
در سخنرانی روز گذشــته خود ملبورن فلوریدا به «واقعه
تروریستی» در سوئد اشاره کرده که هرگز روی نداده است.
آقای ترامپ ،عصر شــنبه ( ۱۸فبروری) در حالی که برای
تعطیالت پایان هفتــه به مجموعه ویالیی خود در پالم بیچ
فلوریدا رفته بود ،طی ســفری کوتاه به شهر ملبورن این
ایالت رفت و در میان هزاران نفر از هواداران خود سخنرانی
کرد.
او طی این سخنرانی با اشــاره به حمالت مرگباری که طی
سال گذشته در نقاط مختلف اروپا همچون فرانسه و بلژیک
روی داده بود گفت« :فقط نگاه کنید ببینید دیشب در سوئد
چه اتفاقی افتاده .چه کســی فکر میکرد در سوئد چنین
چیزی روی دهد».
ارجاع آقای ترامپ به اتفاقی که هرگز در سوئد روی نداده
باعث شــد روز یکشنبه دولت این کشــور از کاخسفید
توضیح بخواهد.
همزمان آقــای ترامپ در توییتی که دیروز منتشــر کرد
نوشــته مقصود او متوجه محتوای یک گزارش تلویزیونی
بوده است( .بی بی سی)

آغاز آتشبس در
شرق اوکراین

پس از شــکلگیری توافق در مونیخ میان طرفهای درگیر
اوکراین ،قرار اســت پس از چندیــن روز نبرد خونین ،در
نواحی جنگزده شرق این کشور آتشبس برقرار شود.
قرار است عالوه بر توقف آتشباری در این منطقه ،دو طرف
ادوات سنگین جنگی خود را هم به عقب برانند.
بــا وجود این ،نقــض مکرر آتشبسها میان شورشــیان
جداییطلب در شرق اوکراین و نیروهای دولتی این کشور،
باعث شده ناظران به دوام این آتشبس جدید هم امیدوار
نباشند.
در  ۳۰ماه گذشته تقریبا هر روز میان دو جبهه مخاصمه در
شــرق اوکراین درگیری جاری بوده است اما از اوایل سال
جاری میالدی ،این درگیریها دوباره افزایش یافته است.
اکنون با آغاز آتش بس جدید قرار اســت دو طرف طی این
هفته ادوات جنگی ســنگین خود را از خط مقدم درگیری
عقب بکشند.
با وجود این ،یک منبع آگاه که در نشســت امنیتی مونیخ
حضور دارد به بی بی ســی گفته ،مذاکرات روزهای گذشته
پیشرفت محسوســی برای رسیدن به یک راه حل سیاسی
نداشته است( .بی بی سی)

تجارت اسلحه در سرتاسر جهان
روز به روز افزایش می یابد

آقای متیس پیش از سفر به عراق به خبرنگاران
گفت« :ارتش آمریــکا برای در اختیار گرفتن
نفت کشورها در عراق نیست».
او همچنین گفت« :همــه ما در آمریکا عموما
برای نفت و گاز پــول پرداخت کردهایم و در
آینده هم به این کار ادامه خواهیم داد».
اظهارات وزیر دفاع آمریــکا با موضع دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری کشورش در این باره
متفاوت است.
دونالد ترامپ ماه پیش در دیداری با کارمندان
ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا (سیا) گفته
بود « ما باید نفت عراق را به دست میگرفتیم؛
جیمز متیس ،وزیر دفاع آمریکا که در سفری گرفتن منابع نفتی نیســت .این اولین ســفر اما اشــکالی ندارد .شاید دوباره شانس این را
غیرمنتظــره به عراق رفتــه میگوید حضور آقــای متیس به عراق به عنــوان وزیر دفاع داشته باشید( ».بی بی سی)
نظامــی آمریکا در عراق بــه دلیل در اختیار آمریکاست.

مالزی سفیر خود در کوریای شمالی را فراخواند

مالزی ســفیر خود در کوریای شــمالی را به
کشور فراخوانده است.
این اقدام مالزی به دنبال کشــته شدن کیم
جونگ نام ،برادرناتنی رهبر کوریای شــمالی
در کواالالمپور ،و بــاال گرفتن تنش بین این
کشور و کوریای شمالی ،صورت گرفته است.
همچنین پیشــتر مقامات مالزیایی ،ســفیر
کوریای شــمالی را بــرای ادای توضیحاتی
احضار کردند.
کوریای جنوبی به طور رســمی گفته اســت
که کوریای شــمالی در مرگ کیم جونگ نام،
برادرناتنی رهبر این کشــور دخالت داشته
است.
کیم جونگ نــام ،هفته گذشــته در جریان

پروازی به کواالالمپور ،پایتخت مالزی ظاهرا شــواهد آشــکاری درمورد دخالت کوریای
با مواد سمی هدف سوءقصد قرار گرفت و در شــمالی در این پرونده وجود ندارد و کوریای
راه شفاخانه درگذشت.
شمالی نیز تاکنون در این باره واکنشی از خود
در عین حال و علیرغــم گمانهزنیهای زیاد نشان نداده است( .بی بی سی)

اداره مهاجرت آلمان اجازه بررسی موبایلهای
پناهجویان را به دست میآورد

ادارات آلمانی باید در آینــده اجازه خواندن
محتویات تیلفون هــای موبایل پناهجویان را
داشته باشند تا بتوانند هویت آنها را مشخص
کنند .این موضوع در پیشــنویس قانون برای
عملی شدن بهتر اخراج پناهجویان رد شده از
آلمان مطرح شده است.
در آینده اگر یک متقاضــی پناهندگی برای
روشــن شــدن هویت اش در هنگام ثبت نام
معلومات نادرســت ارائه کند ،در این صورت
اداره آلمــان فــدرال در امــور مهاجرت و
پناهندگی اجازه دارد تا به تیلفون های موبایل
آنها نظر اندازد.
وزارت داخله آلمان نمی خواهد تا جزئیات این
طرح را بیان کند ،چون این طرح تا هنوز مورد

اینیستا :نمیتوانیم به اتفاقاتی
که در پاریس افتاد فکر نکنیم

هافبک بارسلونا اعالم کرد بازیکنان این تیم نمیتوانند به اتفاقات رخ داده
در پاریس و باخت سنگین به  PSGفکر نکنند.
به نقل از اســپورت کاتالونیا ،بارسلونا توانست در اللیگا دو بر یک لگانس را
شکست بدهد.
آندرس اینیستا پس از بازی گفت :میدانستیم پس از اتفاقات لیگ قهرمانان
اروپا ،بازی ســختی برایمان خواهد بود .به لطف قدرت تیم توانســتیم سه
امتیاز بازی را کسب کنیم.
هافبک بارســلونا درباره وضعیت تیمش پس از شکست سنگین برابر پاری
ن ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا نیز اظهار کرد :باید شرایط خود را بهتر
ســ 
کنیم .رهایی از این شکست آسان نیست .نمیتوانیم به آن بازی فکر نکنیم.
میدانیم نمایش خیلی بدی داشــتیم اما باید خود را پیدا کنیم و به شرایط
آرمانی قبل بازگردیم .باید به پیشرفت ادامه بدهیم.
اینیســتا در این دیدار برای چهارمین بار با پیراهن بارسلونا به میدان رفت.
هافبک اســپانیایی در این رابطه گفت :دوست دارم بازیهای بیشتری برای
بارسلونا انجام بدهم و از این روند خشنودم.

گرانترین نیمکت تاریخ جام
حذفی برای منچستریونایتد

بازیکنان ذخیره منچســتریونایتد در بازی برابر بلک برن  ۱۹۲میلیون پوند
قیمت داشتند.
در ادامه دیدارهای جام حذفی انگلیس دو دیدار برگزار شــد که در یکی از
دیدارها منچستریونایتد در خانه بلکبرن به مصاف این تیم رفت و در حالی
کــه ابتدا با یک گل از حریف خود عقب بود ،توانســت دو بر یک به برتری
برسد و به مرحله بعد راه یابد.
مارکوس رشــفورد در نیمه اول روی پاس هنریک مخیتاریان دروازه حریف
را باز کــرد و در ادامه زالتان ایبراهیموویچ که به عنوان بازیکن تعویضی به
زمین آمده بود ،گل دوم را به ثمر رساند.
در این بازی ژوزه مورینیو ترجیح داد بسیاری از ستارهها و بازیکنان اصلی
این تیم را به دلیل فشردگی بازیها روی نیمکت قرار بدهد .بازیکنانی چون
وین رونی و داوید دخئا حتی روی نیمکت نیز قرار نداشتند.
نیمکتی که شب گذشته منچســتریونایتد برابر بلکبرن داشت ،گرانترین
نیمکت تاریخ این رقابتها بود .بازیکنانی که در این دیدار روی نیمکت قرار
داشتند عبارت بودند از:
پل پوگبا  ۸۹میلیون پوند
اریک بایی  ۳۰میلیون پوند
لوک شاو  ۳۰میلیون پوند
هندرسون  -قرارداد آزاد
زالتان ایبراهیموویچ  -قرارداد آزاد
خوان ماتا  ۳۷میلیون پوند
باستین شواین اشتایگر  ۶.۵میلیون پوند
منچستریونایتد باید در مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها برابر چلسی
به میدان برود که این دیدار در لندن و در ورزشــگاه استمفوردبریج برگزار
خواهد شد.

مشورت و رای گیری قرار دارد.
اداره آلمــان فــدرال در امــور مهاجرت و
پناهندگی تــا کنون به اظهــارات داوطلبانه
متقاضیان پناهندگــی اکتفا می کرد .با قانون
جدید قرار اســت زمینه هــای حقوقی برای
بررسی محتویات موبایل پناهجویان در موارد
مورد نیاز فراهم گردد.
این طــرح قانونی نتیجه دیــدار انگال مرکل
صدراعظم با نخست وزیران ایاالت آلمان در ماه
نهم فبرروی است که در آن آنها روی اساسات
بازگشــت دادن پناهجویان توافق کردند۱۵۰ .
هزار پناهجو شامل این اصول خواهند شد
 .براساس اســناد موجود ،وزارت داخله آلمان
فدرال با نگاهی به گذشته تخمین می زند که

اگر این قانون وجود می داشت ،در سال ۲۰۱۶
بررسی محتویات موبایل های  ۵۰تا  ۶۰فیصد
متقاضیان پناهندگی مطرح بود .به این ترتیب،
ایــن قانون متوجه حال دســت کم  ۱۵۰هزار
پناهجو در سال  ۲۰۱۶می شد.
پناهجویان در حــال چارژکردن تیلفون های
موبایل شــان برای انجام چنیــن کاری ،باید
مقامات مسئول بخش خارجی در اداره آلمان
فدرال در امــور مهاجرت و پناهندگی با نصب
سخت افزارها و نرم افزارهای کمپیوتری مجهز
شــوند تا بتوانند روزانــه  ۲۴۰۰فایل را مورد
بررســی قرار دهند .همچنین محتویات آنها
از زبانهای مختلف به آلمانی ترجمه شــود.
(دویچه وله)

عصر آرامش سیاســی پایان یافته است.
در ده سال اخیر صادرات اسلحه پیوسته
رو به افزایش بوده است .براساس گزارش
انســتیتوت تحقیقات صلح «سیپری»،
ایاالت متحــده و روســیه در رقابت با
همدیگر تالش می کننــد در خط مقدم
قرار داشته باشند.
سیستم دفاع ضد راکتی اس  ۳۰۰روسی
در ســوریه حدود  ۲۵سال پس از پایان
جنگ ســرد ،تجارت اســلحه به شدت
افزایش یافته اســت .براســاس گزارش
انســتیتوت مطالعات صلح «سیپری» در
اســتکهلم ،صادرات و تجارت اسلحه از
ســال  ۱۹۹۰به بعد ،در پنج سال اخیر به
بزرگترین حجم خود رســیده است .در
این گزارش آمده اســت :میان سال های
 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۶صادرات اســلحه در حدود
 ۸،۴فیصد به تناســب سال های  ۲۰۰۷و
 ۲۰۱۱افزایش یافته است.
بنابر منابع مرکز تحقیقاتی «ســیپری»،
ایاالت متحده با  ۳۳فیصد سهم صادرات
تسلیحات در جهان در مقام اول بوده و
به تعقیب آن روسیه با سهم  ۲۳فیصدی
در درجــه دوم قرار دارد .در فهرســت
درجه بندی صادرات اسلحه چین با ۶،۲

ایران و عراق برای صادرات نفت
کرکوک تفاهمنامه امضا کردند

ایران و عراق دیروز دوشنبه  ۲حوت (۲۰
فبروری) یادداشــت تفاهمــی را درباره
ی در بخش انرژی امضا کردند.
همکار 
از جمله اســناد امضا شــده یادداشت
تفاهمی درباره مطالعه بر روی ساخت خط
لولهای برای صادرات نفت از میادین نفتی
کرکوک از طریق ایران است.
این یادداشت تفاهم در جریان سفر بیژن
زنگنه ،وزیر نفت ایران به بغداد امضا شد.
قرار است یک مشــاور بینالمللی برای
توجیه فنــی و اقتصادی این طرح معرفی

کرکت بورد خریداری دو بازیکن افغان
برای لیگ هند را یک افتخار دانست

این یک آرمان بزرگ هر افغان اســت که
بازیکن تیم ملی کرکت کشــور جنگ زده
خود را در لیگهــای برتر دنیا ببیند و این
آرمان در حال تکمیل شــدن است و قرار
است دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان
در لیگ برتر کرکت هند بازی کنند.
کرکت بورد افغانستان خریداری دو بازیکن
تیم ملی کرکت این کشــور را در بازیهای
لیگ برتر کرکت هندوستان یک دست آورد
بزرگ در تاریخ کرکت افغانستان میخواند.
رئیس اجرائیوی کرکت بورد روز دوشنبه به
رادیو آزادی گفت ،پنج تن از بازیکنان تیم
ملی برای اشــتراک در مسابقات «آی .پی.
ایل» یا لیگ برتر کرکت هند معرفی شــده
بودند که دو تنشــان برای اشتراک در این
مسابقات خریداری شدند.
این دو بازیکن راشــد آرمان و محمد نبی
عیســیخیل نام دارند که آرمان به ارزش
چهل میلیون و عیســیخیل سه میلیون
کلدار هنــدی برای بــازی در تیم کرکت
سنرایزر حیدرآباد خریداری شدهاند و قرار
است در دهمین دور مســابقات لیگ برتر
کرکت هند بازی کنند.
تیم یاد شــده قهرمان ســال گذشته در
بازیهای لیگ برتر کرکت هند نیز بود.

کرکت بورد افغانســتان در کنــار این دو
بازیکــن ،نامهای شــهزاد محمدی ،دولت
زدران و اصغر ستانکزی را هم شامل لیست
پنج نفری ساخته بود اما بخت با این سه تن
یاری نکرد.
شفیق ســتانکزی رئیس اجرائیوی کرکت
بورد افغانســتان روز دوشنبه در صحبت با
رادیو آزادی ،اشــتراک بازیکنان افغان در
یکی از تیمهای هند را یک افتخار خواند.
ستانکزی در این باره گفت:
«بدبختانــه آنهــا ترکیب تیــم خود را
میبینند ،شــهزاد ویکت کیپر است و هر
تیم ترکیب خود را میبیند که ویکت کیپر
بیتســمن دارد یا ندارد ،امکان دارد که از
همین ترکیب شــهزاد محروم شده باشد،
اگر نی در استعداد شهزاد هیچ سؤالی وجود
ندارد ،اما امیدواریها زیاد است که در سال
آینده شهزاد در این لیگ بازی کند».
پیــش ازین بازیکنان افغــان در لیگهای
کرکت بنگلهدیش و پاکستان بازی کردهاند
و این اولین باریست که دو بازیکن افغان در
لیگ برتر کرکت هند بازی میکنند.
«آی .پــی .ایل» در بخش کرکت بعد از جام
جهانی بازی بزرگ خوانده میشود که شکل
تجارتی دارد .محمد نبی عیسیخیل بازیکن

که قرار است در لیگ برتر کرکت هند بازی
کند در صفحه تویتر خود نوشتهاست که:
«امروز بسیار خرســند هستم نهتنها برای
خود بلکه برای راشد آرمان خورد سن که با
هم از طرف تیم سنرایزر در «آی .پی .ایل»
بازی میکنیم».
ابراهیم مومند یکی از مبصرین کرکت ،بازی
دو بازیکــن افغان را در لیــگ برتر کرکت
هند برای آینده کرکت افغانستان سودمند
میداند.
او افزود« :ایــن نهتنها بــرای دو بازیکن
بلکه برای کرکت افغانســتان و ملی پوشان
افغانســتان زمینه کارکرد و رقابت خوب را
فراهم میکند».
مسابقات لیگ برتر کرکت هند برای اولین
بار در ســال  ۲۰۰۷میان هشت تیم برگزار
شد و حاال در دهمین دور این مسابقات نیز
هشت تیم با هم رقابت میکنند.
در ایــن بازیها هر تیــم  ۲۷بازیکن دارد
کــه هجده تن آن از هنــد و  ۹تن آن را از
کشورهای بیرونی خریداری میکنند.
مسابقات بیست آوره تجارتی کرکت هند در
پنجم ماه اپریل ســال روان میالدی آغاز و
تا بیست و یک ماه «می» ادامه پیدا خواهد
کرد( .رادیو آزادی)

واکنش سرمربی اینتر به خرید مارکو وراتی

ســرمربی اینتر تاکید کرد تیمش قصد به
خدمت گرفتن مارکو وراتــی را ندارد و از
ترکیبی که در اختیار دارد راضی است.
به نقل از مدیاست ،اینتر موفق شد در هفته
بیســت و پنجم لیگ ایتالیا با یک گل برابر
بولونیا به برتری برسد تا شانس خود را برای
رسیدن به لیگ قهرمانان اروپا بیشتر کند.
در روزهای گذشته رســانههای ایتالیایی
خبر دادنــد مارکو وراتی ،بازیکن ملی پوش
ایتالیا که در تیم فرانسوی پاری سن ژرمن
بازی میکند ،مدنظر اینتر قرار گرفته است.
سرمربی اینتر در نشســت خبری خود در

واکنش به این صحبتها گفت :چنین چیزی
صحت ندارد .قصد نداریــم او را به خدمت
بگیریم .وراتی بازیکن بزرگی اســت ولی او
اکنون در یکــی از تیمهای خوب اروپا بازی
میکند .این درست نیست بخواهیم درباره
بازیکنی که در عضویت یک تیم دیگر است
صحبت کنیم .تنها دربــاره تیم خود تاکید
میکنم که باشگاه قصد خرید این بازیکن را
در تابستان ندارد و از اینکه ترکیب خوبی در
اختیار دارم خوشحال هستم .استفانو پیولی
درباره بازی برابر بولونیا گفت :پیروزی مهم و
خوبی کسب کردیم .بازیهایی که در خارج

فیصد سومین کشــور سهیم در تجارت
تســلیحاتی در جهان محسوب می شود
و به ایــن ترتیب صادرات جمهوری خلق
چین  ۷۴فیصد افزایش را نشان می دهد.
آلمان تســلیحات کمتری بــه فروش
رسانده است.
به گزارش انستیتوت ســیپری ،فروش
تســلحیات آلمــان با وجــود فروش
تســلحیات بلند در سال  ،۲۰۱۶در پنج
سال اخیر  ۳۶فیصد کاهش یافته است.
در سال های گذشــته فروش تسلحیات
آلمان در حــد فروش تســلیحات این
کشور در میان ســال های  ۲۰۰۷و ۲۰۱۱
بود؛ ســال هایی که آلمان سومین کشور
بزرگ صادرکننده تســلیحات نظامی به
شــمار می رفت .در فهرست درجه بندی
تازه انستیتوت مذکور آلمان با سهم ۵،۶
فیصد فروش تســلیحات در مقام پنجم
قرار دارد .در برابر فرانسه با سهم فروش
تسلیحاتی شــش فیصد در مقام چهارم
این فهرست می باشد.
براساس تحقیقات این سازمان ،آلمان در
میان ســال های  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۶برای ۶۰
کشور جهان تســلیحات نظامی فروخته
است( .دویچه وله)

از خانه در ایتالیا برگزار میشــوند ،همیشه
سخت هستند که خوشبختانه توانستیم به
برد برسیم .گابریل تاثیر باالی بازی خودش
را نشــان داد .برای او خوشحال هستم .او
شایسته گل زدن را داشــت زیرا در اوایل
شروع فصل مشــکالت زیادی را داشت اما
اکنون در حال ظهور کردن در فوتبال است.
او بازیکنی با توانایی باالست و میتواند تاثیر
باالی بازی خودش را در تیم داشته باشد.
در این دیدار گابریل به جای مائورو ایکاردی
محروم به بازی گرفته شد و توانست گل سه
امتیازی تیمش را به ثمر برساند.

شود.
بر اســاس این یادداشت تفاهم ،دو طرف
توافق کردهاند تا کمیسیونی بهمنظور حل
و فصل مناقشه بر ســر میدانهای نفتی
مشترک تشکیل دهند و همچنین انتقال
نفت خام عراق به پاالیشگاه آبادان مورد
بررسی قرار گیرد.
کمک بــه بازســازی زیرســاختهای
پاالیشــگاههای نفت و گاز عراق توسط
ایران در این یادداشــت تفاهم گنجانده
شده است( .بی بی سی)

یواخیم لوو :در هر حالتی
از گوتسه استفاده میکنم

ســرمربی تیمملی فوتبال آلمان تاکید کرد در هر حالتی از ماریو گوتسه
استفاده خواهد کرد.
به نقل از  ،elsportزمانی که ماریو گوتســه در بوروســیا دورتموند بازی
میکرد ،از او به عنوان لیونل مســی فوتبال آلمان یاد میشد .او بازیهای
درخشانی را با پیراهن دورتموند به نمایش گذاشت اما با پیوستن به بایرن
مونیخ و نیمکت نشــینی در تیم پپ گواردیوال به کلی از روزهای اوجش
فاصله گرفت.
گوتســه به دورتموند برگشت اما آســیبدیدگیهای زیادی کمتر فرصت
بازی به این بازیکن داده اســت .یواخیم لوو یکی از عالقمندان به گوتسه
اســت و تاکید کرد در هر حالتی از این بازیکن استفاده خواهد کرد .او در
ادامه گفت :گوتســه سابقه گلزنی به بهترین تیم های جهان را دارد .او هم
برابر برزیل گل زده و هم برابر آرژانتین .او بســیار بااستعداد است و همه
ویژگیهای یک بازیکن بزرگ را دارد .در هر حالتی از این بازیکن استفاده
میکنم.
ســرمربی ژرمنها ادامه داد :حتی وقتی گوتســه آماده نباشد و در تیم
باشــگاهی خود خوب ظاهر نشــود ،باز میتوانم چگونه از او بازی بگیرم.
گوتسه بازیکنی بسیار فعال است و گاهی اوقات رفتارهای عجیبی از خود
نشان میدهد.

انتقاد تند الپورتا
از وضعیت کنونی بارسلونا

رییس پیشین باشگاه بارسلونا نسبت به وضعیت کنونی انتقاد کرد.
به نقل از سایت فوتبال اســپانیا ،خوان الپورتا که پیشتر ریاست بارسلونا
را به عهده داشــت ،به وضعیت بد این تیم واکنش نشان داد و در توییتر
خود در این باره نوشــت :تیم تحت فشار است .هواداران دو دسته شدند و
الماسیا قدرت گذشته را ندارد.
الپورتا با این حرفها قصد دارد مدیریت باشگاه را تحت فشار قرار بدهد.
مدیریتی که شرایط کنونی بارسلونا را نمیبیند .آبیاناریها اکنون تقریبا
از لیگ قهرمانان اروپا حذف شــدند ،با صدر جدول اللیگا فاصله دارند و
تنها به فینال کوپا دل ری صعود کردند.
الپورتا هفته گذشــته نیز در برنامه تلویزیونی از خوسپ ماریو بارتومئو و
هیات مدیرهاش انتقاد کرده بود .او گفت :این مدیریت خطرناک است .آنها
هر چیزی را که ما بر جای گذاشته بودیم را هدر دادند.

تغییرات هدفمند FIBA
از تغییر قوانین بسکتبال

رییس فدراســیون جهانی بســکتبال اعالم کرد تصمیم جدید مسابقات
میتواند به پیشرفت ورزش بسکتبال در سراسر جهان کمک کند.
به نقل از  ،Inside the gamesطبق سیســتم مسابقات جدید ،FIBA
تیمهای ملــی باید به صورت مداوم بازیهای خانگی و دور از خانه در یک
دوره چهار ســاله انجام بدهند که این بازیها نشان میدهد آنها میتوانند
در مســابقات جام جهانی  ۲۰۱۹و جام قارهای  ۲۰۲۱شرکت کنند یا خیر.
هدف این سیستم دادن فرصت بیســتر به هواداران و تماشاگران است تا
بازیهای بسکتبال را از نزدیک دنبال کنند.
موراتوره در اینباره گفت :سیســتم جدید مســابقات مسالهای است که
از ســال  ۲۰۱۰درباره آن صحبت کردیم .بنابراین امیدواریم همه خانواده
بســکتبال به اندازه ما از این اتفاق خوشحال باشــند .تیم ملی بهترین
محصول در کشــور در هر رشته ورزشی است .بنابراین به نمایش در آمدن
بازی این تیمها میتواند به رشد ورزش کمک کند.
او در پایــان هم اظهار کرد :امیدوارم که این پروژه موفقیت آمیز باشــد.
میدانیم بعضیها در این رابطه شک دارند ولی ما مطمئن هستیم با شروع
سیستم جدید از ماه نوامبر همه متوجه شوند که این به نفع ورزش ماست.

