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وزیر خارجه مصر در اسرائيل:

برای صلح تالش میکنیم

برای نخســتین بار در حدود ده سال گذشته وزیر خارجه
مصر در سفری اعالمنشده وارد اسرائیل شد .سامح شکری
قصد دارد در این سفر روند صلح خاور میانه را حیات بخشد.
سامح شــکری ،وزیر خارجه مصر ،میگوید که خاور میانه
در «نقطه عطفی بحرانی» قرار دارد .او در آغاز ســفر دور
از انتظار خود به اســرائيل و در دیدار با نخستوزیر کشور
میزبان در بیتالمقدس (اورشلیم) گفت ،مصر میخواهد به
راه حل جامع صلح کمک کند؛ راه حلی که به گفته شکری،
«تأثیری بسیار مثبت و گسترده بر اوضاع سراسری منطقه
خواهد گذاشت».
پیشزمینه این ســفر اعالمنشده تالشهای تاز ه برای جان
بخشــیدن مجدد به طرح ابتکاری صلح اعراب است که در
سال  ۲۰۰۲ارائه شد و همچنین همکاری نزدیکتر دو کشور
در مبارزه با گروه تروریستی «دولت اسالمی» (داعش).
بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اســرائيل در ماه می از ابراز
تمایل عبدالفتاح السیسی ،رئیسجمهور مصر برای برقراری
صلح میان اســرائيل و فلسطینیان استقبال کرد .السیسی
ی در
گفته بود ،مصر خواستار به عهده گرفتن «نقش رهبر 
تالش برای استقرار صلح با فلسطینیان و شتاب بخشیدن
به برقراری رضامندی در منطقه است».
السیســی تأکید کرد که رهبری فلســطینیان نیز برای
پیشــبرد این هدف باید آماده گفتوگوهای رو در رو باشد.
(دویچه وله)

مهاجران می خواهند با
پاسپورت های جعلی از
یونان به آلمان بیایند

ر با مسدود شــدن راه بالقان حاال مهاجران در مجموع از
کشورهای افغانستان ،سوریه و عراق در یونان همواره تالش
می کنند تا با پاســپورت های جعلی با هواپیما به آلمان و
دیگر کشور های مرکزی اروپا برسند.
در آخر هفته در هواپیما ها در جزایر اژه ،رودس و کاس11 ،
مهاجر از افغانستان ،سوریه ،عراق ،فلسطین دستگیر شدند
که قصد پرواز به سوی کشــور های اروپا شمالی و مرکزی
داشتند.
چنانچه پولیس یونان روز دوشنبه گزارش داد ،این مهاجران
پاسپورت های جعلی دولت های مختلف را نشان داده اند و
تالش می کردند که به آلمان و سویس بیایند.
از آغاز رخصتی ها و فصل توریســتی در یونان ،تالش برای
رسیدن با پاسپورت های جعلی به کشورهای دیگر اروپایی
افزایش یافته اســت .مهاجران امیدوار هستند که به دلیل
ازدحام زیاد در هواپیما های جزایر کوچک یونان ،پاسپورت
های جعلی آنها مورد توجه مقامات قرار نگیرد.
براســاس معلومات حلقات پولیس یونان ،پاسپورت های
جعلی در بازار ســیاه میان  3000تا  7000هزار یورو قیمت
دارند.
یک مامور پولیس افزود ،بعد از مســدود شدن راه بالقان،
قاچاقبران انســان همواره تالش مــی کنند تا مهاجران را
توسط هواپیما های یونان ،از طریق البانیا ،مقدونیه ،ایتالیا
و نیز توسط هواپیما به سوی اروپای مرکزی انتقال دهند.
در یونان در حال حاضر بیش از  57000مهاجر به ســر می
برند .بســیاری از آنها امید دارند که راهی به سوی اروپای
مرکزی بیابند( .دویچه وله)

نخست وزیر جدید بریتانیا چهارشنبه کار خود را آغاز میکند

دیوید کامرون ،نخســت وزیر بریتانیــا ،که بعد از رای به
خروج این کشــور از اتحادیه اروپا گفتــه بود کنارهگیری
میکند ،اعالم کرد که بریتانیا از دو روز دیگر نخست وزیر
جدیدی خواهد داشت.
او گفت که روز چهارشنبه بعد از جلسه پارلمان برای تقدیم
استعفای خود به کاخ باکینگهام خواهد رفت.
به این ترتیب تــرزا می ،وزیر داخله فعلــی و تنها نامزد
رهبری حزب محافظهکار ،از روز چهارشــنبه رهبر حزب
حاکم محافظهکار و به تبع آن نخست وزیر بریتانیا خواهد
شد .آقای کامرون گفت که به طور کامل از رهبری خانم می
حمایت میکند .پیشتر آندرهآ لدسام ،تنها رقیب باقیمانده
تــرزا می از رقابت برای رهبری حــزب حاکم محافظه کار
بریتانیا کنارهگیری کرده بود .خانم لدسام گفت با توجه به
اینکه حمایت تنها  ۲۵درصد از نمایندگان حزب در پارلمان
را دارد ،به این نتیجه رســیده که نخواهد توانست دولتی
متحد و قوی برای رهبــری روند خروج بریتانیا از اتحادیه

پسر بن الدن آمریکا را
تهدید به انتقام کرد

پسر رهبر پیشین القاعده طی یک پیام
صوتی اعالم کــرده که از آمریکا به دلیل
«سرکوب» فلســطینیان و برخی از دیگر
ممالک اســامی انتقــام خواهد گرفت.
کارشناسان احتمال میدهند القاعده پسر
بن الدن را به عنوان رهبر جدید انتخاب
کند.
به گــزارش «تســایت آنالیــن» ،گروه
اطالعات مخفی آمریکایی  SITEمسئول
نظارت بر سایتهای اسالمگرایان ،یکی از
پسران اسامه بن الدن تهدید کرده است
که انتقام خون پدرش را از ایاالت متحده
خواهد گرفت.
حمــزه بن الدن در یک پیــام صوتی ۲۱
دقیقهای گفته است« :حمالت ما به آمریکا
ادامه خواهد داشــت و مقامات آمریکایی
در هر کجای دنیا که باشند از آماج حمله
ما در امان نخواهند بود».
اســامه بن الدن ،بنیانگذار و رهبر گروه
تروریســتی القاعده پنج سال پیش طی
حمله یــگان فوق ویژه ایــاالت متحده

عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب کردند .او
در این رقابتهــا  6گل زد و دو پاس گل هم
برای همتیمیهایش فراهم کــرد اما در روز
پایانی بازیها نتوانست از شکست تیمش برابر
پرتگال جلوگیری کند.
لوپسکو به عنوان مدیر تیم ناظران فنی یوفا
در این رابطه گفت :گریزمان در هر بازی یک
تهدید بزرگ برای حریفان بود .او تالش زیادی

یو.اف.ســی  ،۲۰۰بزرگتریــن تورنمنــت
ورزشهای رزمی ترکیبی ســال ،شنبه شب
در شــهر الس وگاس برگزار شد تا ۱۸۲۰۲
تماشــاگر حاضر در آرنای تی-موبایل شاهد
نبرد بسیاری از نامدارترین مبارزها باشند.
در مهمترین رویداد شــب ،میشا تیت ،که با
شکست دادن هالی هولمز در ماه مارچ کمربند
قهرمانی رده خروسوزن ( ۶۱کیلوگرم) زنان
را به دست آورده بود ،با امندا نونز ،مبارز ۲۸
ســاله برازیلی روبرو شد تا برای اولین بار از
کمربند قهرمانیاش دفاع کند.
اما ،قهرمان پرتجربه پاسخی برای حملههای
سنگین نونز نداشت ،و در همان راند اول ،پس
از  ۳دقیقه و  ۱۶ثانیه تســلیم مبارز برازیلی
شــد.هرچند که مبارزه تیت-نونز مهمترین
رویارویی یو.اف.ســی  ۲۰۰بود ،اما بیشــتر
هوادارن مشتاق دیدن بازگشت براک لزنر به
میدان هشتگوش مبارزه بودند.
لزنر ،قهرمان سابق رده سنگینوزن مردان،
پس از  ۵سال دوری از هنرهای رزمی ترکیبی،
مقابل مــارک هانت ،یکــی از محکمترین
مشتزنهای یو.اف.سی قرار گرفت.
در حالی که بسیاری انتظار داشتند مشتهای
خطرناک هانت تعییــن کننده نتیجه مبارزه
باشــد ،براک لزنر با استفاده از فنون کشتی،
مبــارزه را به زمین کشــید و حریف را زیر
ضربات خــود گرفت .در نهایــت ،پس از ۳
راند مبارزه ،دســت لزنز ،یکی از بزرگترین
ســتارههای ( WWEکشتی کچ) ،با تصمیم
سه قاضی ،با نتیجه ،۲۹-۲۷ ۲۹-۲۷ ۲۹-۲۷
به عنوان پیروز نبرد باال رفت.سومین مبارزه
مهم روز ،نبــرد دنیئل کورمیئر ،قهرمان رده
سنگینوزن سبک ( ۸۴تا  ۹۳کیلوگرم) بود،

هزاران نفر از مردم ونزوئــا برای خرید مواد غذایی
و مایحتاج روزمره از مرز عبــور کرده و وارد کلمبیا
شــدند .مرز ونزوئال و کلمبیا از تقریبا یک سال پیش
بسته بوده اما به دستور نیکالس مادورو رییسجمهور
ونزوئال برای دوازده ســاعت بازگشایی شد تا مردم
بتوانند مایحتاج خود را تهیــه کنند .ونزوئال درگیر
بحران اقتصادی شدیدی است و بسیاری از مردم در
تهیه غذا و مایحتاج با دشواری روبرو هستند.
رییس جمهور ونزوئال سال پیش برای جلوگیری از نفوذ
قاچاقچیان و باندهای تبهکار از کلمبیا به ونزوئال مرز
دو کشــور را بست .گفته میشود جلوگیری از قاچاق
کاالهای سوبسیدی از ونزوئال به کلمبیا از دالیل بستن
مرزها بوده اســت .به گزارش ناتالیا کوسوی خبرنگار
بیبیسی در ونزوئال ،شمار کســانی که از مرز عبور

کردهاند  ۱۶هزار نفر تخمین زده میشود.
فروشگاهها و مغازههای مناطق مرزی کلمبیا مملو از
ونزوئالییهایی اســت که برای خرید مایحتاج اولیه
مثل برنج ،آرد و روغن مراجعه کردهاند چون به علت
کمبود این مواد ،قیمت آنها در ونزوئال بســیار زیاد
است.
با وجود بسته بودن مرز ،کمبود مواد غذایی و مایحتاج
باعث شده بود در ماههای اخیر تعداد زیادی بصورت
غیرقانونی از مرز عبور کنند.
هفته پیش هم پانصد زن برای تهیه مواد غذایی به زور
از مرز گذشته بودند( .بی بی سی)

ماریا شاراپووا المپیک ریو
را از دست داد

برای فرانســه کرد و با تکنیک باال ،تسلط در
مالکیت توپ ،دید فوقالعاده در زمین و قدرت
تمام کنندگی عالی توانست نظر ناظران فنی را
برای رسیدن به این عنوان جلب کند.
تیم  13نفره ناظران فنی یوفا شــامل بزرگانی
چون سرآلکس فرگوسن ،دیوید مویس ،ساوو
میلشویچ ،توماس شــاف و گرت ساوثگیت
میشد.

یو.اف.سی ۲۰۰؛ کمربند قهرمانی زنان خروسوزن
باز هم دست به دست شد
که ابتدا قرار بود به نبرد با رقیب دیرینهاش
جان جونز برود امــا ،در عوض این مبارز ۳۷
ساله با اندرسون سیلوا رویارو شد.
رقابت جونز و کورمیئر ،که یکی از تلخترین
رقابتها در ورزش است ،هفته گذشته پس
از مثبت بودن نتیجه آزامایش دوپینگ جونز
منتفی شد .در حالی که فقط دو روز تا یو.اف.
ســی  ۲۰۰باقی مانده بود ،اندرسون سیلوا،
قهرمان ســابق رده میانوزن ،پذیرفت که

هزاران نفر از مردم
ونزوئال برای خرید غذا و
مایحتاج به کلمبیا رفتند

آمریکا در پاکستان کشته شد .او مسئول
حمالت یازده ســپتمبر  ۲۰۰۱به برجهای
دوقلــوی مرکز تجاری جهانــی آمریکا
در نیویورک و وزارت دفاع این کشــور
(پنتاگون) بوده است.
به گفته حمزه ،گروه القاعده به «سرکوب
فلســطینیها و مردم افغانستان ،سوریه،
عراق ،یمن و ســومالیا» توســط آمریکا
واکنش نشــان میدهد .به گفته او ،این
انتقام تنها برای اسامه بن الدن به عنوان
یک فرد نیســت بلکه انتقامی است برای
کسانی که از اسالم دفاع کردهاند.
حمزه بن الدن بیســت و اندی سال سن
دارد و بنا به نظر کارشناســان قرار است
رهبری گروه القاعــده را به عهده گیرد.
بــروس ریدل ،از اندیشــکده آمریکایی
بروکینگز میگوید« :حمــزه بن الدن به
عنوان کســی که با رهبر پیشین نسبتی
نزدیک دارد ،چهــرهای جدید به القاعده
میبخشد .او صراحت کالم دارد و دشمن
خطرناکی است»( .دویچه وله)

گریزمان
بهترین بازیکن
یورو  2016شد
آقــای گل یورو  2016از دید ناظران فنی یوفا
به عنوان بهترین بازیکن این جام انتخاب شد.
پس از پایــان رقابتهای یــورو  2016که با
قهرمانی پرتگال همراه بود ،ناظران فنی یوفا
آنتوان گریزمــان را به عنوان بهترین بازیکن
جام انتخاب کردند.
تعــدادی از ناظران فنی یوفــا گریزمان را به
خاطــر عملکرد خوبش در ایــن رقابتها به

اروپا تشکیل دهد.
او گفت که بریتانیا در شــرایط فعلی به انتخاب فوری یک
نخست وزیر قدرتمند احتیاج دارد و او از خانم می حمایت
خواهد کرد.
خانم می پیش از همهپرســی اخیر از حامیان باقی ماندن
بریتانیا در اتحادیه اروپا بــود ،اما پس از رأی گیری گفت
که همه باید به نتیجه آن احتــرام بگذارند و قول داد که
به عنوان نخســت وزیر ،خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را
عملی کند.
او قول داده که در مذاکره با رهبران اتحادیه اروپا ،برای به
دست آوردن بهترین توافق برای حفظ منافع بریتانیا پس از
خروج از اتحادیه تالش کند .همزمان با کنار کشیدن خانم
لدسام از رقابت برای رهبری حزب محافظه کار ،آنجال ایگل،
یکــی از نمایندگان پارلمان از حــزب کارگر ،حزب اصلی
مخالف دولت ،رســما اعالم کرد که جرمی کوربین ،رهبر
حزب را به چالش می کشد( .بی بی سی)

بدون تمرین (آن هم کمتر یک ماه بعد از عمل
جراحی کیس ه صفرا) به مصاف کورمیئر برود.
با وجود اینکه سیلوا در بیشتر مبارزه متحمل
ضربههای متعددی شد اما دفاع عالی او باعث
شد که این ستاره برازیلی تا پایان مسابقه به
مبارزه ادامه دهد.
اما ،پس از پایان  ۳رانــد ،کورمیئر با نیتجه
 ۳۰-۲۶ ۳۰-۲۶ ۳۰-۲۶بــه عنــوان برنده
انتخاب شد( .بی بی سی)

ماریا شــاراپوا به دلیل تاخیر در صادر شدن حکم دادگاه
عالی ورزش درباره پرونده محرومیتــش ،در المپیک ریو
حضور نخواهد داشت .به نقل از دیلی میل ،شاراپووا که به
علت مصرف ملدونیوم دو سال محروم شده بود ،به دادگاه
عالی ورزش برای تجدیدنظر اعتراض کرده بود .قرار بود که
دادگاه عالی ورزش تا آخر این ماه درباره محرومیت دو ساله
شاراپووا تصمیمگیری کند .با این حال دادگاه عالی ورزش
اعالم کرد که در ماه ســپتامبر یعنی بعد از المپیک درباره
شــاراپووا تصمیمگیری میکند .بدین ترتیب ماریا شاراپووا
در المپیک حضور نخواهد داشــت .با توافق فدراســیون
جهانی ،شاراپووا و دادگاه عالی ورزش ،حکم این پرونده ١٩
سپتمبر صادر میشود .این تعویق به دلیل ایجاد تداخل در
برنامهها و نیاز به بررسی بیشتر پرونده اتفاق افتاده است.

سرمربی ساندرلند گزینه
مربیگری در تیم ملی
فوتبال انگلیس

ســرمربی کنونی باشــگاه ســاندرلند یکی از گزینههای
مربیگری در تیم ملی انگلیس اســت و باید در جلسهای به
صحبت با سران اتحادیه فوتبال انگلیس بنشیند.
به نقل از گاردین ،ســم الردایس که فصل گذشته هدایت
ســاندرلند را به عهده داشــت ،این فرصت را دارد تا در
جلسهای که با سران اتحادیه فوتبال انگلیس برگزار خواهد
کرد ،برنامههاییش را ارائه کند تا بتواند آنها را برای سپردن
مربیگری در تیم ملی فوتبال انگلیس متقاعد کند.
الردایس  61ســاله که اکنون همراه تیمش در اردوی پیش
فصل اتریش به ســر میبرد ،تنها گزینه انگلیســی برای
نشستن روی نیمکت مربیگری سهشیر است .البته از یورگن
کلینزمان آلمانی نیز به عنوان دیگر کاندید بدست گرفتن
هدایت انگلیس یاد میشود.
پس از حــذف تیم ملی فوتبال انگلیــس از یورو  2016به
دست ایســلند در مرحله یک هشــتم نهایی ،سه تن از
اعضای اتحادیه فوتبال انگلیــس ماموریت پیدا کردند تا
برای انتخاب ســرمربی جدید تیم ملی این کشور دست به
کار شوند .دن آشوورث ،مدیر فنی اتحادیه به همراه مارتین
گلن ،مدیــر اجرایی و دیوید گیل ،نایب رییس این اتحادیه
در حال تالش برای پیدا کردن فردی مناســب برای یکی از
حساسترین نیمکتهای فوتبال دنیا هستند.

همیلتون در سیلورستون
پیروز شد

لوئیس همیلتــون راننده بریتانیایی مرســدس و مدافع
عنوان قهرمانی مسابقات فرمول یک با پیروزی قاطعانه در
جایزه بزرگ بریتانیا توانست اختالف خود با نیکو روزبرگ
همتیمیاش را بــه یک امتیاز برســاند .همیلتون در این
مســابقه که در هوای بارانی در سیلورستون آغاز و سپس
در پیست خشک دنبال شد موفق شد برای چهارمین سال
پیاپی برنده جایزه بزرگ بریتانیا شــود .او در تمام دورهای
این مسابقه پیشتاز بود .روزبرگ آلمانی دوم شد و پس از او
مکس فرستاپن راننده هالندی رد بول از خط پایان گذشت.
اما پس از آنکه مشخص شــد او از طریق بیسیم بیش از
ک اعضای تیمش استفاده کرده ،ده ثانیه
اندازه قانونی از کم 
جریمه شد و در ردهبندی جایش را با فرستاپن عوض کرد.
در مسابقات فرمول یک کمک گرفتن راننده از تیم بیرون
پیست از طریق بیسیم ،محدودیت دارد(.بی بی سی)

کوریای شمالی :تنها راه
ارتباطی خود با آمریکا را
قطع میکنیم

کوریای شمالی اعالم کرده است که تنها
راه ارتباطی خود با دولت آمریکا از طریق
نمایندگیاش در ســازمان ملل متحد را
قطع میکند.
خبرگزاری رســمی کوریای شمالی روز
دوشنبه  ۱۱جوالی خبر داد که دولت این
کشــور به آمریکا اطالع داده که از این
به بعد با تمام مســائل میان دو کشور از
جمله سرنوشت آمریکاییهای زندانی در
کوریای شمالی ،بر اساس «قوانین زمان
جنگ» برخورد خواهد شد.
کوریای شــمالی این تصمیــم خود را
واکنشی به تحریم کیم جونگ اون ،رهبر
این کشور از سوی آمریکا خوانده است.
دولت آمریکا روز پنجشــنبه گذشته ۷
جوالی برای اولین بار تحریمهایی را در
ارتباط با نقض حقوق بشر علیه آقای کیم
وضع کرد .ده مقام ارشد دیگر در کوریای
شمالی هم شامل این تحریمها شدهاند.
پیش از این کوریای شمالی بارها به دلیل

آزمایشهای هستهای و موشکی هدف
تحریمهای سازمان ملل متحد و آمریکا
قرار گرفته بود.
در حال حاضر دو شــهروند آمریکایی
در کوریای شــمالی زندانی هستند که
پیونگ یانگ تهدید کرده که بر اساس
«قوانین زمان جنگ» بــا پرونده آنها
برخــورد خواهد کرد .اوتــو وارمبیر،
دانشجوی  ۲۱ســاله آمریکایی ،چهار
ماه پیش به جرم دزدیدن یک پوســتر
تبلیغاتی از یک هتل به  ۱۵سال زندان
با اعمال شاقه محکوم شد .کیم دونگ
چول هم یــک آمریکایی-کوریایای
است که به اتهام جاسوسی و براندازی
در زندان اســت .تصمیم تازه کوریای
شمالی یک روز بعد از آن اعالم میشود
که دولت این کشــور تحریمهای تازه
آمریکا علیه کیم جونگ اون را «اعالن
جنگ» علیه خــود خوانــد و وعده
اقدامات تالفیجویانه داد( .بی بی سی)

برازیل ،قهرمان گرند پری
 2016والیبال زنان شد

تیم ملی والیبال برازیل قهرمان رقابتهای
جایزه بزرگ زنان شــد .در فینال رقابتهای
جایزه بــزرگ (گرندپری)  2016والیبال زنان
دو تیــم آمریکا و برازیل به مصاف هم رفتند
و برازیــل در پایان موفق به کســب عنوان
قهرمانی این رقابتها شد .برازیلیهای ست
های دوم ،ســوم و پنجم را با نتایج ،17-25
 23-25و  9-15به پیروزی رسیدند .آمریکا
هم دو ســت را  18-25و  22-25بردند.این
یازدهمین قهرمانــی برازیلیهای پرافتخار
در رقابتهای گرند پری والیبال زنان جهان
بود .در دیدار ردهبندی این رقابتها نیز که به

میزبانی بانکوک تایلند برگزار شد تیم ملی
هالند  3بر 2برابر روسیه به برتری رسید.
برازیل با  ، 11آمریکا با  6و روسیه با  3عنوان
قهرمانی تیم هــای پرافتخار این رقابتها
هستند* .ردهبندی رقابتهای جایزه بزرگ
والیبال زنان جهان در سال :2016
-1برازیل
-2آمریکا
-3هالند
 -4روسیه
-5چین
-6تایلند

ماری :از این قهرمانی بیش از
دفعات پیش لذت بردم

قهرمــان تنیــس ویمبلدون پــس از باال
بــردن جام تاکید از ایــن قهرمانی بیش از
قهرمانیهای قبلی لذت برده است.
به نقل از نیویورک تایمــز ،اندی ماری در
فینــال تنیس ویمبلدون توانســت حریف
خود میلوس رائونیک را شکســت دهد و
برای دومین بار قهرمان ویمبلدون شود .این
دومین قهرمانی تنیس باز انگلیسی در این
مسابقهها به شــمار میرود .پیش از او فرد
پری توانسته بود چنین کاری را انجام دهد.
او بعد از این پیروزی از احســاس خود بعد
از دومین قهرمانی در این رقابتها صحبت
کرد .ماری بعد از پیروزی خود گفت :لحظات
بسیار خوب و شکســتهای بسیار سختی
را این جا داشــتم .واضح اســت به دلیل
شکستهای ســختی که داشتم ،پیروزیها
احساس بسیار خاصی به من میدهند.
میلوش رائونیک نیز بعد از شکســت مقابل

ماری در فینال گفت :فکر میکنم قهرمانی
دوباره بعد از سه سال برای ماری فوقالعاده
است .او بعد از آن قهرمانی در فینالهای
بسیاری حضور داشــته و نتوانسته است
بهتریــن اســتفاده را از فرصتها ببرد.
بنابراین ایــن قهرمانی برای او گام بزرگی
به سمت جلو به حساب میآید .گام بعدی
البته به او بســتگی دارد .او باید برایش
تالش کند .تنیسبازان زیادی هستند که
تــاش میکنند .من هم این کار را خواهم
کرد.
انــدی ماری بعد از قهرمانی با اشــاره به
حضور دیویــد کامرون ،نخســت وزیر
انگلیس در جایگاه تماشاگران به شوخی
گفت :فکر میکنم بــازی کردن در فینال
ویمبلدون سخت است اما قطعا نمیخواهم
نخســت وزیر باشــم .این کار برایم غیر
ممکن است.

