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سانتر از همه جا
درخواست عجیب فدراسیون از استقالل و پرسپولیس

غرامت شرکت برهانمبین را برعهده بگیرید

فدراسیون فوتبال درخواست عجیبی از باشگاههای سرخابی برای
بلیتفروشی کرده است.
به گزارش تسنیم ،مهدی تاج در نشست خبری خود درحالی مدعی شد بلیتفروشی
از هفته نهم لیگ برتر را به دو باشگاه پرسپولیس و استقالل واگذار میکنند که هیچ
اشارهای به شرایط این واگذاری نکرد.
علیاکبر طاهری در نشستی که با جمعی از خبرنگاران داشت ،به این نکته اشاره کرد
که فدراسیون فوتبال با توجه به قرارداد طوالنی مدتی که با شرکت برهان مبین دارد،
به باشگاههای استقالل و پرسپولیس اعالم کرده هیچ مخالفتی با واگذاری بلیتفروشی
به این دو باشگاه ندارد ،اما این اتفاق در حالی رخ خواهد داد که باشگاههای سرخابی
غرامت شکایت احتمالی شرکت برهان مبین در مورد فسخ قراردادی که این شرکت با
فدراسیون در مورد واگذاری بلیتفروشی بر عهده بگیرند.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین تاکید کرد که با این شرایط ،این خواسته
فدراسیون را نخواهند پذیرفت ،چراکه در صورت شکایت شرکت طرف قرارداد
فدراسیون ،ممکن است بعدها باشگاه پرسپولیس با جریمه سنگینی مواجه شود که در
ن میشود بیکفایتی مدیران پرسپولیس باعث به وجود آمدن چنین
آن صورت عنوا 
شرایطی شده است.

حذف ایران از فهرست نامزدهای میزبانی جامجهانی
 ۲۰۲۰فوتسال؟
ابراز ناامیدی رئیس فدراسیون فوتبال بعد از برگزاری جلسه شورای فیفا،
گمانهزنی حذف ایران از بین نامزدهای میزبانی جام جهانی را تقویت میکند.
به گزارش ایسنا ،علی کفاشیان بعد از به عهده گرفتن سرپرستی کمیته فوتسال و
سفر به کلمبیا برای حضور در جام جهانی  ،۲۰۱۶اعالم کرد ایران میتواند میزبانی جام
جهانی فوتسال را بگیرد چرا که کلمبیاییها با امکانات کمی توانستند این مسابقات
را برگزار کنند .از همین رو فدراسیون فوتبال از اوایل دی  ۱۳۹۵دست به کار شد
و با هماهنگیهای گستردهای که از طریق وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادهای
دولتی انجام گرفت ،فرمهای فیفا توسط نهادهای ذیصالح و وزارتخانههای مرتبط
به امضا رسید.
این همیت در گرفتن میزبانی یک رویداد جهانی برای اولین بار بود که از مسئوالن
ورزش کشور و خصوصا فدراسیون فوتبال دیده میشد و در حالی که اخذ مجوزها از
نهادهایی همچون گمرک ،وزارت امورخارجه و نیروی انتظامی بسیار دشوار به نظر
میرسید اما این کار با پیگیری شخص وزیر ورزش ظرف مدت دو هفته به سرانجام
رسید و فرمهای امضا شده به مقر فیفا در سوئیس ارسال شد.
بعد از وصول مدارک که در فروردین  ۱۳۹۶از سوی فیفا اعالم شد ،به نظر نمیرسد
اتفاق جدیدی در این زمینه به وقوع پیوسته باشد اما در حالی که هنوز بازدید
کارشناسان فیفا از امکانات ایران انجام نشده ،نفر اول فدراسیون فوتبال از گرفتن این
میزبانی ابراز ناامیدی میکند .مهدی تاج روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه
اعالم کرد که امید چندانی به اعطای میزبانی جامجهانی  ۲۰۲۰فوتسال به ایران ندارد.
اظهار نظری که با تالش بیوقفه سال گذشته مسئوالن فدراسیون و وزارت ورزش در
تناقض است.
اما در این میان به نظر میرسد ناامیدی « تاج» از گرفتن این میزبانی بیارتباط با
سفر یک ماه قبلش به سوئیس و حضور در کمیته مسابقات فیفا نباشد .اعطای میزبانی
به کشورها در این کمیته مورد بررسی قرار میگیرد و احتمال دارد مسئوالن فیفا در
این جلسه آب پاکی را روی دست فدراسیون فوتبال ریخته باشند.
از طرفی برخالف اظهارات کفاشیان مبنی بر کنارهگیری ژاپن از میزبانی ،گفته
میشود این کشور به دنبال این است تا بعد از المپیک  ،۲۰۲۰جام جهانی را هم برگزار
کند .با این وجود پیشبینی میشد مهدی تاج با توجه به عضویت در کمیته مسابقات
فیفا و ریاست علی کفاشیان در کمیته فوتسال  ،AFCرایزنیهای بینالمللی با استفاده
از این کرسیها انجام شود اما در این زمینه هم رئیس فدراسیون فوتبال عقیده دیگری
دارد .تاج در نشست خبری در پاسخ به این پرسش که چرا از کرسی خودش در کمیته
مسابقههای فیفا به نفع ایران استفاده نمیکند؟ گفت :قرار نیست اعضای این کمیته
برای کشور خودشان تالش کنند!
اما نگرانیها وقت بیشتر میشود که به مصاحبه قدیمی عباس ترابیان رجوع
ن سال جاری بعد از اعالم وصول مدارک ایران از
میکنیم .رئیس کمیته فنی در فروردی 
سوی فیفا در مصاحبه با ایسنا گفته بود :فیفا در نامهای به فدراسیون فوتبال اعالم کرده
که تصمیم نهایی در خصوص اعطای میزبانی جام جهانی  ۲۰۲۰در جلسه شورای فیفا
در روزهای  ۲۸و  ۲۹سپتامبر ( ۶و  ۷مهر) اتخاذ خواهد شد.
بنابراین اگر جلسه شورای فیفا در موعد مقرر برگزار شده باشد ،تا اآلن تکلیف ایران
برای ماندن در بین گزینههای نامزدی میزبانی مشخص شده است .از طرفی ابراز
ناامیدی تاج ،این گمانهزنی را تقویت میکند.

فغانی به کواالالمپور میرود

کنفدراسیون فوتبال آسیا از داور بینالمللی فوتبال کشورمان دعوت کرد
تا بهعنوان نماینده ویژه داوران آسیا در آکادمی داوری فوتبال آسیا شرکت
کند.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،آکادمی داوری فوتبال آسیا از  14تا 16
نوامبر برابر با  23لغایت  25آبان ماه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کواالالمپور
برگزار میشود.
برهمین اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامهای به فدراسیون از علیرضا
فغانی دعوت کرد تا بهعنوان نماینده ویژه داوران آسیا در آکادمی داوری حضور داشته
باشد.

کاپیتان پیشین استقالل در انتظار اعالم نظر کمیته فنی
کمیته فنی استقالل پس از بررسی گزینه های دستیاری سرمربی این تیم ،نظر نهایی در مورد فرهاد مجیدی را اعالم خواهد کرد .به گزارش وب سایت نود ،سیدرضا افتخاری با بیان این مطلب که رزومه
فرهاد مجیدی در کمیته فنی باشگاه بررسی میشود تا در صورت تایید به عنوان یکی از دستیاران به شفر پیشنهاد شود ،شانس رسیدن کاپیتان سابق استقالل به نیمکت این تیم را تایید کرد .این در
حالی بود که مدیرعامل آبیها در واکنش به مطرح شدن نام مجیدی توسط شفر در اولین نشست خبریاش در تهران از واژه «اشتباه لپی» استفاده کرده بود .مدیرعامل استقالل به این ترتیب چراغ
سبز خود را برای پیوستن فرهاد مجیدی به کادر فنی تیمش نشان داد تا این باشگاه در آستانه اتفاقی قرار گیرد که قطعا خوشایند هواداران آن خواهد بود.

ایران و روسیه در دیداری دوستانه به مصاف یکدیگر می روند

شبیهسازی جام جهانی در کازان

تیمهای ملی ایران و روسیه امروز ساعت  ۱۹:۳۰در دیداری
دوستانه در یکی از ورزشگاههای میزبان جام جهانی به
میدان میروند.
به گزارش ایسنا ،دیدار دوستانه تیمهای ملی ایران و روسیه
امروز در ورزشگاه شهر کازان برگزار میشود؛ دیداری که بر خالف
هفت سال قبل اهمیت بسیار زیادی دارد .هر دو تیم برای جام
جهانی  ۲۰۱۸روسیه آماده میشوند.
روسیه (میزبان جام جهانی) به عنوان نخستین تیم و ایران
به عنوان سومین تیم حضورشان در جام جهانی قطعی شده و
این بازی ،محک خوبی برای هر دو تیم است .تیم ملی ایران به
خاطر صعود زودهنگام به جام جهانی و رکورد بیشکستی در سال
 ،۲۰۱۶به عنوان یکی از شگفتیهای این رقابتها مطرح شده و
برای روسها هم جالب است که با چنین تیمی روبهرو شوند.
حضور چندین بازیکن ایرانی در فوتبال روسیه ،موجب شده
فوتبال ایران برای روسها غریبه نباشد .بدون شک سردار آزمون،
پدیده فوتبال ایران و لیگ برتر روسیه ،چهره نخست این میدان
است.
این بازی از یک جهت دیگر برای ایران اهمیت دارد .حضور
روسیه به واسطه میزبانی در سید نخست قرعه کشی جام جهانی

قطعی است اما ایران برای حضور در سید سه ،باید در این بازی
به پیروزی برسد تا سقوط زیادی در آخرین رنکینگ فیفا نداشته
باشد.
دست باالتر ایران برابر روسیه
شاگردان کارلوس کیروش در حال حاضر در رده  ۲۵جهان
قرار دارند .تیم ملی در پنج بازی گذشته خود ،سه پیروزی و
دو تساوی به دست آورده و در آخرین مصاف خود با تیمهای
اروپایی توانست مونتهنگرو را با حساب  ۲بر یک شکست دهد.
ایران هفته گذشته نیز توانست توگو را با حساب  ۲بر صفر در
آزادی شکست دهد.
جای خالی نسل طالیی روسیه در تیم ملی
تیم ملی روسیه در حالی تیم  ۵۵جهان است که نسبت به سال
گذشته افت کرده و نسل طالیی خود در دهه نخست قرن بیست
یک میالدی را ندارد .آنها در جام کنفدراسیونها هم دور از انتظار
ظاهر شدند و در دور گروهی مغلوب پرتغال و مکزیک شدند تا از
صعود به مرحله بعد جا بمانند.
تقابلی که ایران پیروز آن بود
دو تیم در شرایطی به میدان میروند که نسبت به هفت سال
قبل تغییرات زیادی داشتهاند و شاید جایگاه هر دو تیم عوض

اشکان دژاگه زیر ذرهبین قربان بردیف است

گزارش سایت روسی از تیم ملی ایران
و مهاجم نامآشنایش

شده باشد.
نخستین بازی ایران و روسیه ۲۰ ،بهمن  ۱۳۸۹در شهر ابوظبی
برگزار شد و ایران با تک گل محمدرضا خلعتبری در دقیقه ۹۰
به پیروزی رسید .در آن بازی ،روسیه با بازیکنان سرشناس خود
مانند آندری آرشاوین ،یوری ژیرکوف ،رومن پاولیوچنکو و  ...در
رده دوازدهم جهان قرار داشت و بسیار قدرتمند بود .در سوی
مقابل ایران در شرایطی به میدان رفت که شرایط مساعدی
نداشت و علیرضا منصوریان هدایت این تیم را به طور موقت در
اختیار گرفته بود.
مهمترین چهره بازی نه در داخل زمین و روی نمیکت ،بلکه
روی سکوهای ورزشگاه بود .کارلوس کیروش که دو روز قبل از
بازی برای قبول هدایت تیم ملی به تهران آمده بود ،در ورزشگاه
حضور داشت و برای نخستین بار بازی ایران را از نزدیک تماشا
یکرد.
م 
عالوه بر سید جالل حسینی ،احسان حاج صفی ،آکینفیف و
ژیرکوف که باز ماندههای آن بازی هستند ،باید کیروش را هم
بازمانده همان بازی در ابوظبی تلقی کرد .با آن بازی ،کیروش از
روی سکوها به روی نیمکت ایران منتقل شد و حاال تیم به مراتب
قدرتمندتری نسبت به هفت سال قبل ساخته است.

سایت کازان روسیه در گزارشی به بررسی تیم فوتبال ایران
پرداخت.
ب ه گزارشایسناوبه نقل از سایت کازان ،دو تیم ملی فوتبال
روسیه و ایران امروز در ورزشگاه کازان برابر هم به میدان خواهند
رفت.
سایت کازان درباره این بازی نوشت :سهشنبه فرصت بسیار
خوبی است تا احتماال پدیده جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه (ایران) را
ببینیم .هر چند که تی مملی فوتبال ایران نام و آوازه زیادی ندارد
ولی قطعا تی مملی فوتبال روسیه با تیم قدرتمندی روبهرو خواهد
شد که تواناییهای بسیار زیادی دارد.
تی مملی فوتبال ایران به عنوان اولین تیم آسیایی جواز حضور
در جام جهانی را به دست آورد و بعد از برزیل دومین تیمی بود
که از راه انتخابی به جام جهانی رسید و این نشان قدرت تی مملی
فوتبال ایران است .بازی با ایران ،بازی مهم برای فوتبال روسیه
خواهد بود چرا که ایران قویترین تیم آسیا است .هر دو تیم در
سال  ۲۰۱۱نیز با یکدیگر بازی کرده بودند که آن بازی با برتری
ایران به پایان رسید .در ادام ه سایت کازان به حضور چندین ساله
کارلوس کیروش در فوتبال ایران اشاره کرد و نوشت :کیروش
ایران را به جام جهانی برزیل رساند و حاال موفق شد دومین
صعود پیاپی خود به جام جهانی را تجربه کند و این نشان قدرت
و صالبت این تیم است .تی مملی فوتبال ایران یک مهاجم نام
آشنا در خط حمله خود دارد که آن هم سردار آزمون است که
برای فوتبال روسیه کامال شناخته شده است .در کنار آنها باید از
رضا قوچاننژاد نام برد که از مهاجمان مهم فوتبال ایران محسوب
میشود و در کنار اشکان دژاگه و سامان قدوس میتوانند در تیم
ملی فوتبال ایران تاثیر باالیی داشته باشند.
ستاره تی مملی فوتبال ایران در خط هافبک ،دژاگه است که
در فوتبال انگلیس ،آلمان و قطر سابقه بازی دارد و شاید هم این
بازی فرصت خوبی برای دژاگه باشد تا بتواند در کازان باقی بماند
و در عضویت تیم روبین کازان قرار گیرد .دژاگه در حا ل حاضر
بدون تیم است و با توجه به این که قربان بردیف این بازی را از
نزدیک خواهد دید ،این احتمال میرود که بعد از پایان مسابقه
اشکان دژاگه و بردیف با هم مالقاتی داشته باشند و بتوانند در این
فصل در فوتبال روسیه با هم کار کنند.

رونمایی از بندهای قرارداد شفر با استقالل؛ قرارداد هشت ماهه است!
استقالل تهران از همان روزهای استعفای منصوریان به دنبال نامهای بزرگ
برای جایگزینی منصوریان بود ومدیران این باشگاه سعی کردند با نام فاتح
تریم هواداران استقالل را دلخوش کنند.
به گزارش سایت نود ،فاتح تریم نام بزرگی بود که قطعا حضور او در استقالل
می توانست در اولین جلسه تمرین ،چند هزار هوادار را به محل تمرین آبی پوشان
بکشاند .اما مبلغ درخواستی تریم آنقدر سنگین بود که باشگاه استقالل از همان
ابتدا نام مربی ترکیه ای را از فهرست گزینه هایش خارج کرد .اینکه چرا نام تریم
تا آخرین روزهای قطعی شدن مربی استقالل همچنان در محافل فوتبال به عنوان
مربی احتمالی آبی ها مطرح بود موضوعی است که برخی معتقدند بیشتر جنبه
تبلیغاتی داشته است!
در نهایت از میان تمام گزینه های نامداری که برای هدایت استقالل مطرح شد وینفرد
شفر با قراردادی نسبتا متوسط و با مبلغی نزدیک به مربیان ایرانی با استقالل قرارداد
بست .آنطور که اعضای هیات مدیره گفته اند حدود  ۲۸۰هزار دالر تا پایان فصل قرارداد
شفر با استقالل است.
اما بندهای قرارداد شفر هم مهم است .خیلی ها می خواهند بدانند که شفر با چه

مفادی با استقالل قرارداد بسته است.
تصاویری که سایت نود از قرارداد شفر در اختیار دارد ،در کسری از ثانیه ثبت شده
است .این عکسها به جلسه معارفه شفر مربوط می شود .جلسه ای که در آن قرارداد
مربی آلمانی با باشگاه استقالل در مقابل اصحاب رسانه به امضاء رسید اما شفر که تمایل
نداشت کسی مبلغ قرارداد او را نبیند ،روی قرارداد را پوشاند تا خبرنگاران و عکاسان
نتوانند قرارداد را ببینند .او حتی عصبانی هم بود که چرا در این لحظه تعداد زیادی
خبرنگار و عکاس در محل باشگاه حضور دارد.
در هر حال در آن ثانیه ها تصاویری از قرارداد شفر ثبت شد که در اختیار سایت نود
قرار گرفت و مفاد قرارداد از عکس به دست آمد .البته در لحظه امضای قرارداد با استقالل
هم تصاویری به ثبت رسیده است.
مفاد قرار داد بر اساس تصویری که در اختیار بود به این شرح است:
بند اول /طرفین قرارداد
 ۱،۱این قرارداد بین باشگاه فوتبال استقالل تهران (با نمایندگی آقای سیدرضا
افتخاری مدیر باشگاه) به عنوان طرف اول و آقای وینفرد آنتون شفر با پاسپورت آلمانی
به عنوان سرمربی به عنوان طرف دوم منعقد شده است.

پنجمین دوپینگ ایرانیها در فهرست محرومان فدراسیون جهانی قرار گرفت

خطر محرومیت سنگین بیخ گوش تکواندو

با دوپینگ ملیپوش تکواندوی نونهال ایران ،فدراسیون
ایران در صورت ارتکاب به یک دوپینگ دیگر با محرومیت
دو تا چهار ساله مواجه خواهد شد.
ب ه گزارشایسنا ،با تایید دوپینگ ملیپوش تکواندوی نونهال
ایران از سوی یوسف کرمی ،مدیر فنی تی م ملی تکواندو در
مسابقات جهانی  ،2017این پنجمین دوپینگ تکواندوی ایران
در فهرست محرومان فدراسیون جهانی به حساب میآید و بر
اساس قوانین فدراسیون جهانی تکواندو ،اگر فدراسیون ایران
مرتکب یک دوپینگ دیگر شود ،با محرومیت دو ساله و یا حتی
سلب حق عضویت در فدراسیون جهانی به مدت چهار سال
مواجه خواهد شد.
در قانون ضد دوپینگ فدراسیون جهانی آمده است :چهار
یا بیشتر از چهار تخطی از قوانین ضد دوپینگ که توسط
ورزشکاران یک فدراسیون در  12ماه صورت گیرد ،فدراسیون
جهانی تکواندو میتواند محرومیت رسمی دو ساله از حضور در
کلیه مسابقات رسمی و بینالمللی را برای آن فدراسیون ملی
در نظر بگیرد.
در قانون دیگر فدراسیون جهانی نیز آمده است :اگر چهار یا
بیشتر از چهار بار تخطی از قوانین دوپینگ توسط ورزشکاران
یک کشور رخ دهد ،عالوه بر محرومیت باال ،فدراسیون جهانی
تکواندو میتواند عضویت آن فدراسیون ملی را تا چهار سال به
حالت تعلیق در آورد.
ب ه گزارش ایسنا ،پیش از این ایران در فهرست دوپینگ
فدراسیون جهانی تکواندو بیشترین نفرات را داشته و نام چهار
ی کشورهای جهان به
ورزشکار به صورت رسمی جزو  17دوپینگ 
شرح زیر ثبت شده است:
کمیل دلپاک – تاریخ محرومیت 2016/2/20
سید مهران قوام ـ تاریخ محرومیت 2016/2/20
امید عمیدی ـ تاریخ محرومیت 2016/10/20
علیرضا درویش پور ـ تاریخ محرومیت 2017/4/14
اگر محرومیت پنجم (دوپینگ اخیر ملیپوش نونهال) نیز
برای تکواندوی ایران ثبت شود در مدت  12ماه سه دوپینگی
به نام ورزش ایران در فدراسیون جهانی تکواندو ثبت می شود و
اگر یک ورزشکار دیگر دوپینگی شود ،محرومیتهای سنگینی

شامل حال تکواندوی ایران خواهد شد .در هر حال تکواندوی
ایران شانس آورده تاریخ دوپینگ کمیل دلپاک و سید مهران
قوام در ماه دوم سال  2016میالدی رخ داده و اگر تنها چند ماه
دیرتر انجام میشد ،فدراسیون ایران از حضور در کلیه مسابقات
محروم میشد و بازیهای آسیایی سال آینده در جاکارتا را نیز
از دست میداد.
پیش از این فدراسیون ایران یکبار دیگر نیز از خطر محرومیت
گریخته و اگر محرومیت علیرضا درویش پور  2ماه زودتر رخ
میداد ،ایران در  12ماه دارای  4دوپینگی میشد و تکواندوی
ایران محروم میشد و این در حالی است که فدراسیون ایران
درباره اعالم دوپینگیها سعی کرده پنهانکاری کند و اسامی
محرومان را اکثرا اعالم نکرده است.
فهرست دوپینگیهای فدراسیون جهانی و قوانین ضد دوپینگ
فدراسیون جهانی به این شرح است:

 ۱،۲این قرارداد مکمل قراردادی است که بین طرفین در فرم های استاندارد
فدراسیون فوتبال و بعد از آن سازمان لیگ ثبت شده است.
بند دوم /موضوع قرارداد
 ۲،۱باشگاهی که در باالترین سطح رقابت ها در فوتبال ایران با عنوان « لیگ برتر»
فعالیت می کند در اختیار آقای وینفرد آنتون شفر در فصل فوتبالی  ۲۰۱۷-۱۸خواهد
بود.باشگاه استقالل برای استخدام این سرمربی برای هدایت تیم فوتبال استقالل در همه
تورنمنت ها بین تاریخ  ۱اکتبر  ۲۰۱۷تا  ۱ژوئن  ۲۰۱۸قرار داده است.
بند سوم /مدت قرارداد
 ۳،۱این قرارداد برای یک فصل فوتبالی از  ۱اکتبر  ۲۰۱۷اعتبار خواهد داشت و در
پایان فصل فوتبالی  ۲۰۱۷-۱۸یعنی  ۱ژوئن  ۲۰۱۸اعتبار خواهد داشت.
 ۳،۲باشگاه استقالل باید قهرمان جام حذفی یا لیگ برتر شود .در صورتی که تیم به
قهرمانی لیگ نرسد باید حداقل قهرمان جام حذفی شود .رتبه استقالل در لیگ برتر
نباید پایین تر از رده سوم باشد .در صورتی که دستاوردهای تحت توافق در این قرارداد
به تحقق بینجامد ،قرارداد برای یک فصل دیگر تمدید می شود .افزایش دستمزد در
قرارداد بعدی می تواند تا  ۶۰۰هزار دالر باشد.

آفساید
نادال صدرنشینیاش در
ردهبندی برترین تنیسوهای دنیا
را تثبیت کرد
ستاره تنیس اسپانیا به لطف قهرمانی
اخیرش ،جایگاه خود را در صدر جدول
ردهبندیبرترینتنیسبازاندنیامستحکم
کرد.
به گزارش تسنیم ،اتحادیه جهانی تنیسورهای
حرفهای ( )ATPروز دوشنبه تازهترین ردهبندی
برترینهای این رشته در بخش مردان را اعالم
کرد که در این ردهبندی رافائل نادال همچنان با
اقتدار در صدر قرار دارد.
تنیسور اسپانیایی که با فتح رقابتهای تنیس
آزاد پکن هفتادوپنجمین عنوان قهرمانیاش را
کسب کرد ،در حالی با  9هزار و  875امتیاز
در رده نخست قرار دارد که نزدیکترین تعقیب
کننده او راجرر فدرر سوئیسی است که  2هزار
و  300امتیاز کمتر دارد .نادال و فدرر قهرمانی 4
گرند اسلم سال جاری را میان خودشان تقسیم
کردند .فدرر فاتح اوپن استرلیا و ویمبلدون و
نادال قهرمان اوپن فرانسه و اوپن آمریکا شد.
در جایگاه سوم ردهبندی برترین تنیسورهای
دنیا نیز اندی ماری اسکاتلندی با  6هزار و 290
امتیاز قرار دارد.

