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آیت اهلل خامنه ای :مذاکره با آمریکا ممنوع است

آیت اهلل خامنه ای رهبر جمهوری اســامی ایران تاکید
کرد« :مذاکره با آمریکا ممنوع اســت به خاطر ضررهای
بیشماری که دارد و منفعتی که اص ً
ال ندارد».
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل خامنه ای ،رهبر
جمهوری اســامی ایران چهارشنبه  ۱۵میزان در جمع

فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی ســپاه پاسداران،
گفت کــه در جریــان مذاکرات هســتهای ،هرچند
«الحمدهلل طرف ایرانی حواسش جمع بوده است» ،اما
آمریکایی ها «هرجا فرصت پیــدا کردند یک نفوذی
کردند و یک حرکت مض ِّر برای منافع م ّلی انجام دادند».

اتحادیه اروپا ماموریت
خود علیه قاچاقبران انسان
را گسترش میدهد

اتحادیــه اروپا می خواهــد با ماموریت
نظامی «سوفیا» در بحیره مدیترانه ،علیه
فعالیت قاچاقبران انسان مبارزه کند .به
زودی قرار است در این بحر ،کشتی ها و
قایقها بازرسی و مصادره شوند.
تا به حال وظیفــه عملیات اتحادیه اروپا
علیه باندهــای قاچاقبــران در بحیره
مدیترانه ،جمــع آوری معلومات و نجات
مهاجرین از غرق شــدن بود .اما براساس
اظهارات مقامات مسئول ماموریت بحری
اتحادیه اروپا ،ســر از حاال سربازان می
توانند خارج از آب های ســاحلی لیبیا،
کشــتی های در حال حرکت را متوقف و
بازرسی کنند.
هــدف این عملیــات دســتگیر کردن
قاچاقبران انســان اســت .اما نیروهای
عملیات اتحادیه اروپــا اجازه ندارد این

عملیــات را در آب های مربوط به لیبیا
انجام دهند .ایــن ماموریت همچنین
تصویب شــورای امنیت سازمان ملل
متحد را ندارد و اتحادیــه اروپا از ماه
ها به این سو ،بیهوده امید چنین اجازه
ای را دارد.در حــال حاضر دو حکومت
رقیب در لییبا وجود دارند ،کشوری که
غرق در هرج و مرج و خشــونت است.
اتحادیه اروپا به این دلیل بر تشــکیل
یک حکومت واحد ملی در لیبیا تاکید
می کند تا با این حکومت در مورد اجازه
اســتفاده از مناطق بحری این کشور به
توافق برســد .در این صورت اتحادیه
اروپا این امکان را می یابد که در مرحله
سومی عملیات ،قایق های قاچاقبران را
که در سواحل لیبیا لنگر انداخته اند ،نیز
متوقف کند( .دویچه وله)

کاهش  30درصدی بودجه المپیک و
پارالمپیک ریو

مدیر روابط عمومی المپیک و پارالمپیک  2016اعالم کرد که ریو قرار است
بودجه مربوط به المپیک و پارالمپیک  2016را تا  30درصد کاهش دهد.
به نقل از  ،Inside the gamesاین کاهش بودجه بیشــتر در زمینه
زیر ساختها و مسائل امنیتی صورت میگیرد.
قرار اســت هزینههای زیر ساختهای مربوط به بازیهای آزمایشی کمتر
شــود و ویدئوهای تبلیغاتی نیز در خود برازیل ساخته شوند .قرار است
که به جای  70هزار والنتیر 60 ،هزار والنتیر به کار گرفته شوند .دلیل همه
اینها بحران مالی در برازیل است.
کمیته برگزاری امیدوار اســت که همه این صرفه جوییها بتواند هزینه را
کمتر از  3.6میلیارد دالر نگه دارد.
ماه گذشــته گزارشها نشان داد که رشد اقتصادی برازیل تا پایان امسال
منفی  2.1درصد خواهد بود .تورم در این کشــور بیش از  9درصد است.
نگرانیها درباره اقتصاد برازیل باعث شــده اســت که مسئوالن به فکر
کاهش هزینههای المپیک بیفتند .مســئوالن برگزاری اعالم کردهاند که
هزینه مراســم افتتاحیه المپیک  2016ریو تنها  10درصد همین هزینه در
المپیک لندن خواهد بود.
مدیر روابط عمومی المپیک ریو در این باره به بی بی سی گفت :روزهایی
که بیرویه هزینه میکردیم تمام شدهاند .ما باید خالق باشیم و راهی برای
کاهش هزینهها پیدا کنیم .مردم از این همه زیاده روی و برنامههای لوکس
خسته و ناراحت هستند .باید کمی صرفه جویی کنیم .البته خود مسابقات
و بازیها تحت تاثیر کاهش بودجه قرار نمیگیرند.

پیروزی نادال و جوکوویچ در دور
اول تنیس اپن چین

رافائل نادال توانســت به دور دوم مسابقات تنیس اپن چین راه یابد .این
مسابقات از سوم اکتبر در پکینگ آغاز شده است.
به نقل از یورو اسپورت ،رافائل نادال در راند اول این مسابقات توانست با
نتیج ه دو بر صفر حریف خود وی دو از چین را شکست دهد .این مسابقه
در دو ست با نتایج  4 - 6و  4 - 6به پایان رسید.
نادال که در رده هشــتم تنیس جهان قرار دارد توانست در این مسابقه
خوب ظاهر شود.
نادال بعد از پیروزی خود گفت :در اواخر مسابقه بهتر بازی کردم .چندین
فورهند خوب داشــتم که باعث شد در نهایت بازی را خوب تمام کنم .من
خوب تمرین میکنم .خیلی تمرین میکنــم تا تنیس خوبی را به نمایش
بگذارم و فکر میکنم که به هدفم نزدیک شدهام.
نواک جوکوویچ نیز بدون سختی توانســت حریف خود سیمون بوللی از
ایتالیا را در این مسابقات شکســت دهد و به دور بعد راه یابد .او در دور
بعد با جان میلمن از استرالیا مســابقه دهد و نادال نیز به مصاف واسک
پوسپیسیل از کانادا میرود.

پنهانکاری تیمهای انگلیسی در مورد
پیشنهاد به نیمار

چلســی و منچسترسیتی از اعالم رقم پیشنهادی خود به نیمار خودداری
کردند.
به نقل از آس ،خوسه ماتا که بر روی انتقال نیمار تحقیق میکند ،دوباره از
تیمهای چلســی و منچسترسیتی رقم پیشنهادی خود به نیمار را پرسید
اما این دو باشگاه پاسخی به آن ندادند.
رییس دادگاه در ماه جون عالوه بر تیمهای انگلیســی از دو باشگاه بایرن
مونیخ و رئال مادرید خواســت تا کپی پیشــنهاد انتقال نیمار را تحویل
بدهند .بازیکن برازیلی آن زمان در ســائوپائولو برازیل بازی میکرد .رئال
مادرید کپی را به دادگاه ارســال کرد و رقم پیشــنهادی این باشگاه 45
میلیون یورو بود .در حالی که بایرن مونیخ اعالم کرد که هرگز درخواست
رســمی ارائه نداده است ،دو تیم چلســی و منچسترسیتی از ارسال آن
امتناع کردند.
مدتهاســت که بحث بر سر مبلغ انتقال نیمار وجو دارد که هنوز میزان
دقیقش مشخص نشــده اســت .طبق برآوردها ارزش این قراداد 83
میلیون یورو اعالم شده اســت ،درحالی که راسل رییس سابق باشگاه
بارســلونا آن را  57میلیون عنوان کرد امــا اداره مالیات رقم آن را 94
میلیون یورو اعالم کرد.

رهبر جمهوری اســامی ایران در دو ســال اخیر در
مناســبت های گوناگون تاکید کرده که اجازه گفتگو با
آمریکا بر ســر موضوع هســته ای را می دهد ولی این
مذاکرات ،به معنی عادی شــدن مذاکره یا از سرگیری
روابط میان دو کشور نیست.
آیت اهلل خامنــه ای در جریان ســخنرانی خود گفت:
«عدهای درقضیه مذاکره ســهلانگاری و سهلاندیشی
میکنند و عمق مسائل را نمیفهمند».
وی افزود« :میگویند چــرا با مذاکره با آمریکا مخالفت
ی که امیرالمومنین با زبیر و امام حسین
میکنید در حال 
با عمرسعد مذاکره کرد .امیرالمومنین و امام حسین در
حرف زدن با زبیر و ابنسعد به آنها نهیب زدند و آنها را
نصیحت کردند».در هفته گذشته ،به دنبال دست دادن
محمد جواد ظریف بــا رییس جمهور آمریکا ،گروهی از
اصولگرایان وزیــر امور خارجه ایران را هدف انتقادهای
شدید قرار دادند .در مقابل ،برخی مدافعان آقای ظریف
و از جمله محسن غرویان از مدرسین حوزه علمیه قم با
اشاره به نمونه هایی تاریخی مانند «مذاکره» امام حسین

تلویزیون آلمانی به دلیل
نمایش آنگال مرکل با حجاب
اسالمی مورد انتقاد قرار گرفت

شــبکه تلویزیونی  ARDآلمان ،پخــش تبلیغات ضد
اسالمی از این تلویزیون به دنبال نمایش آنگال مرکل،
صدراعظم آلمان در پوششی اسالمی را تکذیب کرد.
تصویر خانم مرکل در پوشــش اســامی در برنامه
«گزارش از برلین» در مورد شــمار پناهجویان نشان
داده شد.
بییندگان این تلویزیون ،به شــدت از این کار انتقاد
کرده و شــماری از آنها گفتهاند که این تصویر ،شبیه
تصاویری اســت که جنبش ضد اسالمی پگیدا از آن
استفاده میکند.
گروه «اروپاییهای میهندوست علیه اسالمی شدن
غرب» ،که با مخفف آلمانی پگیدا شــناخته میشود،
خواستار سختتر شــدن قوانین مهاجرتی و محدود
شدن تعداد پناهجویان است .اما منتقدان میگویند
این گروه ضدمسلمانان است و بخشی از حامیانش را
فاشیستها تشکیل میدهند.
شبکه تلویزیونی  ARDآلمان گفته است این تصویر
تنها برای جلب توجه مخاطب طراحی شده بود.
برنامه «گزارش از برلین» در فیسبوک خود از انتقادها
به این تصویر گرافیکی اســتقبال کرده و گفته است
هدف این تصویر ،طنز و منعکسکننده «دستاوردهای
جامعه غربی از جمله آزادی بیان ،آزادی مطبوعات و
برابری» بوده است.
اما بینندگان آلمانی در مقابل ،در فیسبوک ،این شبکه
را به پخش تبلیغات ضد اسالمی متهم کردند و گزارش
ایــن تلویزیون در مورد پناهجویان را «دســتکاری
شده» و «ترسناک» خواندند .در مقابل ،شماری هم از
این گزارش استقبال کرده و گفتند این برنامه آزادی
بیان آن را داشته تا سئواالتی منطقی را در این زمینه
بپرسد .بیشــتر بینندگان ،این تصویر همراه پوشش
اسالمی خانم مرکل را مشــابه تصاویر و پالکاردهای
گروه پگیدا دانستند( .بی بی سی)

با عمر سعد ،فرمانده لشکر خلیفه اموی در واقعه کربال،
گفتگو با مخالفان یا حتی دشمنان را مطابق آموزه های
اسالمی دانستند.
آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنرانی خود در
جمع فرماندهان و اعضای نیروی دریایی ســپاه گفت:
«مذاکره با آمریکا یعنی راه را باز کردن که اینها بتوانند
در زمینههای اقتصادی ،فرهنگی ،سیاســی و امنیتی
کشور نفوذ کنند».
رهبر جمهــوری اســامی ایران مشــکل ایران در
شــرایط فعلی را وجود «آدمهای بعضــ ًا بیخیال و یا
بعض ًا سهلاندیشــی» دانســت که «این واقعیات را
نمیفمهند» .وی هشدار داد که چنین افرادی «فعالند،
مینویسند ،میگویند ،تکرار میکنند و دشمن هم به
اینها کمک میکند».آیت اهلل خامنه ای سه هفته پیش
نیز ،در نخستین ســخنرانی خود در جمع فرماندهان
سپاه پاسداران پس از توافق جامع اتمی ایران و گروه
 ،۵+۱راجع به «نفوذ دشــمن» در فضای بعد از توافق
هشدار داده بود( .بی بی سی)

حمله موشکی روسیه به
مواضع داعش از دریای خزر

سرگئی شویگو ،وزیر دفاع روسیه گفته
است که کشورش مواضع گروه موسوم
به دولت اسالمی (داعش) را در سوریه
هدف حمله موشــکی خــود قرار داده
است.
رسانههای روسیه به نقل از آقای شویگو
گزارش کردهاند که  ۲۶موشک کروز که
از چهار ناو جنگی مستقر در دریای خزر
پرتاب شــده ،مواضع داعش را منهدم
کردهاند.
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه از
اقدام ارتش کشورش تقدیر کرده و گفته
اســت که فاصله محل شلیک تا مواضع
داعش در روســیه حدود  ۱۵۰۰کیلومتر
بوده است.
منابع رسمی ســوریه میگویند تحت
پوشش حمالت هوایی روسیه به مواضع
داعش ،ارتش ســوریه عملیات زمینی
خود را آغاز کرده است.

گروه نظارت بر حقوق بشــر ســوریه
گزارش کرده که این حمالت که عمدتا
در مناطــق ادلب و حما انجام شــده
«فشردهترین نبرد در ماههای گذشته»
بوده است.
حمالت هوایی بــه مواضع داعش در
سوریه پس از تصویب پارلمان روسیه
از  ۳۰سپتمبر آغاز شده است.
بعضی گــزارش ها حاکی اســت که
تعدادی غیرنظامی و چند تن از اعضای
گروه های شورشی مورد حمایت غرب
هم هدف حمالت هوایی روســیه قرار
گرفتهاند.با این حال دولت روســیه
میگوید در این حمالت فقط «گروههای
تروریستی» را هدف گرفته است.
کشــورهای غربی ایران و روسیه را به
حمایت نظامی از دولت بشار اسد متهم
میکند .هر دو کشور مخالف کنار رفتن
بشار اسد از قدرت هستند( .بی بی سی)

رییس فیفا بهطور موقت محروم شد

رییس جنجالــی فدراســیون بینالمللی
فوتبال (فیفا) موقتا از ســمت خود محروم
شــد تا تنش در این نهاد به اوج برسد .پس

از جنجالهای فراوانی که بر ســر انتخاب
مجدد «ســب بالتر» سوییسی ایجاد شد
و مشــخص شــد که معاونان و نزدیکان

بالتر رشــوه دریافت کردهاند ،همگی از
سمت خود برکنار شــدند .اکنون سب
بالتر رییس فدراسیون فوتبال (فیفا) به
مدت  90روز از ســمت ریاست این نهاد
کنار گذاشــته شــد .کمیته اخالق فیفا
این هفته تشکیل جلســه داد و پس از
آنکه ســارنوال سوییس پرونده بالتر را
به جریان انداخت این مرد سوییســی را
موقتا از سمت خود کنار گذاشت.
بالتر محکــوم به پرداخت رشــوه به
«میشــل پالتینی» رییس یوفا و امضای
قراردادی بر ضد پیشــرفت و توســعه
فوتبال در جهان بوده است.
حاال بالتر که از سال  98ریاست فیفا را بر
عهده دارد از این نهاد موقتا کنار گذاشته
می شود تا تکلیف رییس فیفا به زودی
مشخص شود.

غیبت مسی برابر برازیل و کلمبیا برای
رسیدن به الکالسیکو

لیونل مسی به خاطر حفظ آمادگی خود برای
حضور در الکالســیکوی رفت نمیخواهد
برای تیم ملی کشورش به میدان برود.
به نقل از گلوبوی برازیل ،لیونل مسی که در
جریان بازی با السپالماس مصدوم شــد ،تا
چند هفته قادر بــه همراهی تیمش نخواهد
بود به همین خاطر گمانهزنیها درباره حضور
این بازیکن در الکالســیکو بر سر زبانها
افتاده است.
ستاره ارجنتینی بارســلونا تصمیم گرفته
است هر طور شــده خود را به دیدار رفت
الکالســیکو برساند و به همین خاطر در دو
دیدار تیم ملــی ارجنتین به میدان نخواهد
رفت .مســی به منظور حفظ آمادگی خود
تصمیم گرفت که در بازی دوستانه با برازیل
و کلمبیا حضور نداشته باشد تا بتواند روند
بهبــودی خود را خیلی ســریع طی کند تا

هند در نظــر دارد در بنادر خــود البراتوارهای آزمایش
گوشت گاو را با هدف جلوگیری از صادرات غیر قانونی این
نوع گوشت ایجاد کند.
این اقدام دولت هند پس از صورت گرفته است که حدود
یک هفته پیش عده ای از مردم خشمگین مردی مسلمان
را در شــمال هند به اتهام اینکه ایــن فرد و خانواده اش
گوشت گاو را در خانه انبار و مصرف کرده اند کشتند.
یکی از مقامات وزارت کشاورزی هند گفت که این مراکز
آزمایش در مبادی صادرات گوشت قرمز با هدف افزایش
کنترل و نظارت بر صادرات غیرقانونی گوشت اعمال می
شود.
حزب حاکم بی جی پی از ســوی تندروهای هندو تحت
فشار است تا اقدامات بیشتری را برای حفظ گاو در کشور
اتخاذ کند.
در بســیاری از ایالت های هند ذبح گاو که هندوها آن را
مقدس میدانند ممنوع اســت .اگرچــه ذبح بوفالو و گاو
میش و مصرف گوشــت آن به طور معمول مشکلی ایجاد
نمی کند ( .بی بی سی)

بازداشت پنج نفر در سیدنی در
ارتباط با قتل کارمند اداره پولیس

پولیس استرالیا می گوید که پنج نفر در یورش صبح زود
ماموران در غرب سیدنی دستگیر شده اند که به قتل یک
کارمند اداره پولیس مرتبط است.
پولیس در بیانیه ای نوشت که بیش از  ۲۰۰مامور اوایل روز
چهارشــنبه به چندین ساختمان یورش بردند و مظنونان
 ۱۶تا  ۲۴ساله که جملگی مرد هستند را دستگیر کردند.
کرتیس چنگ حسابدار اداره پولیس روز جمعه در پاراماتا
کشته شــد .پولیس گفت که انگیزه آن حمله سیاسی و
مرتبط با تروریسم بوده است.
فرهــاد جابر ،مهاجم ،در صحنه به ضــرب گلوله پولیس
کشته شد .او دانش آموز بود.
پولیس روز ســه شــنبه یک جوان دیگر که هم مکتبی
مهاجم بود را دستگیر کرد ( .بی بی سی)

تعداد زیادی از آوارگان سوری
در اردن در حال بازگشتن به
سوریه هستند

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید
که شــمار رو به فزونی از آوارگان سوری در اردن در حال
بازگشتن به سوریه هستند.
این نهاد وابســته به ســازمان ملل متحد گفته است که
نزدیک به چهار هزار آواره سوری در ماه اگست به سوریه
برگشتند که دو برابر تعداد افرادی است که در ماه جوالی
به سوریه بازگشته بودند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید
که شــماری از این افراد به خانههای خود بر میگردند تا
زندگی خود را از ســر گیرند و شــماری هم برای فروش
اموال و فراهم کردن پول برای ســفر به اروپا به سوریه بر
میگردند.
این نهاد میگوید که  ۸۶درصد ســوریهایی که در اردن
زندگی میکنند ،زیر خط فقر هستند و با روزی کمتر از دو
دالر روزگار میگذرانند( .بی بی سی)

گواردیوال :دلبوسکه برای «الروخا»
بهترین است

سرمربی بایرن مونیخ ضمن تمجید از ویسنته دل بوسکه ،او را مناسبترین
فرد برای مربیگری در تیم ملی اسپانیا عنوان کرد.
به نقل از آس ،پپ گواردیوال پس از دیداری که با سرمربی تیم ملی اسپانیا
داشــت ،به صحبت در این مورد پرداخــت .او در اینباره گفت :بازیکنان
خاص و متفاوت را دوست دارم .همچنین فوتبالیستهایی که توانایی بازی
کردن در چند پست مختلف را دارند .تفکر سرمربی از همه مهمتر است که
تمرین زیاد مانع فراموش شدن آن تفکرات میشود .روشهای تاکتیکی،
در حین بازی یاد گرفته میشــود .در تمرینات است که تصمیمات اصلی
گرفته میشود.
سرمربی بایرن مونیخ اســتفاده از ویدئو در تمرینات را مهم عنوان کرد و
افزود :این کار برای نشان دادن تفکر سرمربی و نحوه تمرین است که بدون
آن خســته کننده میشود .آن وسیلهای برای ارتباط برقرار کردن است و
هر سه روز یک بار از ویدئو استفاده میکنم تا ایدههای خود را انتقال دهم.
پپ در ادامه به تمجید از دل بوســکه پرداخت و گفت :کسی بهتر از دل
بوسکه برای مربیگری تیم ملی اســپانیا نیست .او پس از سالها ،ناکامی
در کسب مقام قهرمانی در جهان و اروپا را پایان داد .تمام اسپانیاییهای
جهان باید از او قدردانی کنند.
گواردیوال درباره تیم ملی اســپانیا هم اظهار کرد :تیم ملی در ســالهای
اخیر جزو تیمهای برتر دنیا بوده است واین روند صعودی ،همچنان ادامه
دارد .آنها در یک قدیمی صعود به مرحله نهایی جام ملتهای اروپا ســال
 2016قرار دارند.

طعنه بکام به جرارد و لیورپولیها

بتواند به دیدار رفت الکالســیکو برسد.
بارســلونا این هفته بدون مسی برابر سویا
شکست خورد ولی در رده سوم باقی ماند.

دیدار رفت الکالســیکو در ورزشــگاه
ســانتیاگو برنابئو شــهر مادرید برگزار
میشود.

اخراج مورینیو  50میلیون یورو برای چلسی هزینه دارد

در صورتی که چلســی تصمیــم به اخراج
سرمربی پرتگالی خود بگیرد باید  30میلیون
یورو به این مربی پرداخت کند.
به نقل از دیلی میرر ،نمایش ضعیف چلسی
در این فصل باعث شــده زمزمه های زیادی
درباره آینده مورینیو شــنیده شود و حتی
صحبت از اخراج این مربی نیز شنیده شد.
روزنامه دیلی میرر نوشت با توجه به تمدید
قرارداد مورینیو با چلسی ،این باشگاه لندنی
مبلغ زیادی را باید بــه مورینیو در صورت
اخراج او به عنوان غرامت بپردازد.
در صورتی کــه مورینیو از هدایت تیم خود
برکنار شــود  37میلیون پوند ( 50میلیون
یــورو) غرامت دریافت خواهــد کرد و این

هند صادرات ‹غیرقانونی›
گوشت گاو را کنترل میکند

مبلغی گزاف برای یک قرارداد است.
شــاید به همین خاطر است که باشگاه
چلسی به شدت از سرمربی خود حمایت
کرده اســت .این در حالی است که هیچ
نشانه ای از پیشــرفت در تیم مورینیو
دیده نمی شود.
همچنین جان تری نیز در صحبت هایی
اعالم کرده تنها مورینیو قادر است این
شــرایط بد را در چلســی تغییر دهد و
نتایج خوبی را کســب کند .چلسی بعد
از تعطیالت باشگاهی به دلیل بازیهای
ملی باید در لیگ برتر برابر آستون ویال
به میدان برود و سپس در لیگ قهرمانان
اروپا به دیدار دیناموکیف میرود.

اســطوره منچســتریونایتد به آینده این تیم امیدوار است .او تاکید کرد
سرنوشــتی مانند لیورپول در انتظار شیاطین ســرخ نیست و این تیم به
زودی قهرمانی در لیگ جزیره را جشن خواهد گرفت.
به نقل از دیلی میرر انگلیس ،سه سال از خداحافظی «سر الکس فرگوسن»
از منچســتریونایتد میگذرد و تا االن این تیم نتوانسته قهرمانی در هیچ
جامی را به دست آورد.
بکام به آینده شیاطین ســرخ امیدوار است و طعنهای هم به قرمزپوشان
آنفیلد زد زیرا تاکید کرد منچســتریونایتد به سرنوشــت لیورپول دچار
نخواهد شد.
لیورپول از سال  1990تا االن نتوانسته قهرمانی در رقابتهای لیگ جزیره
را تجربه کند .این تیم تا قبل از منچســتریونایتد در دوران فرگوســن،
پرافتخارترین تیم لیگ جزیره بود اما با پیوســتن فرگوسن به یونایتدها و
 13قهرمانی که او در لیگ جزیره به دست آورد ،عنوان پرافتخارترین تیم
از لیورپول گرفته شد.
بکام درباره تیم ســابقش گفت :تصور نمیکنم منچستریونایتد به زمان
زیادی برای قهرمانی در لیگ برتر انگلیس نیاز داشــته باشــد .یونایتد،
باشگاهی بســیار بزرگی است و تاریخ درخشانی دارد .در اینجا همه برای
فوتبال میجنگند .هیچ جایی برای «لغزش» و از دســت رفتن جام وجود
ندارد.
اشاره بکام به لغزش پای استیون جرارد در دو فصل قبل رقابتهای لیگ
جزیره اســت که باعث شد تا «دمبا با» برای چلســی گلزنی کند و جام
قهرمانی از دستان قرمزپوشان آنفیلد خارج شود.

