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تقریبا ده هزار کودک مهاجر
ناپدید شده اند

طبق گفته پولیس اتحادیه اروپــا «یورو پول» ،هزاران تن
از کودکانی که به تنهایی و یا به همراه والدین شــان راهی
اروپا می شــوند ،مفقود شده اند .پولیس می ترسد که این
اطفال قربانی باندهای جنایتکار شده باشند .درپایان تازه
ترین تجزیه و تحلیل مقامات پولیس «یورو پول» یا پولیس
اتحادیه اروپا آمده است که در  18تا  24ماه گذشته حدود ده
هزار کودک مهاجر بدون سرپرست ازمناطق درگیر جنگ و
بحرانی به خصوص از شرق میانه و شرق نزدیک پس از ورود
به اروپا ناپدید شده اند .مقامات پولیس اتحادیه اروپا بیم از
آن دارند که بخشی از آنها قربانی جنایتکاران شده باشند.
اما «یورو پول» اضاف می کند که همه این کودکان در خطر
نیستند ،احتماال بسیاری در نزد خویشاوندان خود زندگی
می کنند ،اما معلوم نیســت که باقی آن ها کجا به سر می
برند .نگرانی مقامات پولیس اتحادیه اروپا از این اســت که
بخشی ازاین کودکان و نوجوانان به دست قاچاقبران حرفه
یی انسان افتاده باشــند .برایان دونالد ،نماینده کارمندان
پولیس اتحادیه اروپا به روزنامه بریتانیایی « آبزرور» گفته
است که ردپای هزاران کودک و نوجوان پس از ثبت نام در
کشورهای مختلف اروپایی ،گم شده است .او گفت »:ما نمی
دانیم که آنها کجا هستند ،چه می کنند و در نزد چه کسانی
می باشند» .طبق گفته دونالد در حال حاضر پولیس اتحادیه
اروپا شــواهدی دارد که برخی از کودکان پناهجوی بدون
همراه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند .باندهایی
که تا کنون به عنوان قاچاقبر شناخته می شدند از جوانان
مهاجر برای کارهای جنسی و یا هم به عنوان برده استفاده
می کنند( .دویچه وله)

گوگل با فنآوری پهپاد در پی
انترنت «۵جی» است

اســناد تازه پــرده از پروژهی محرمانهی تازهی شــرکت
«گوگل» با نام «اســکایبندر» برداشت .گوگل میخواهد با
پهپاد و امواج میلیمتری ،انترنتی با ۴۰برابر ســرعت فعلی
انترنت گوشــیهای همراه تولید کند .دوشنبه روزنامهی
گاردین از پروژهی تازه و محرمانهی «گوگل» برای امتحان
انترنت «۵جی» با سرعتی چهل برابر سرعت فعلی انترنت
تلفنهای همراه خبر داد .گاردین گزارش داد که گوگل در
نیومکزیکو آمریکا ،در تالش اســت تا با استفاده از انرژی
خورشیدی راهکارهای تازه و پیشــرفتهتری برای انتقال
انترنت را پیدا کند .این پروژه محرمانه با نام «اسکایبندر»
در جریان اســت .گــوگل در این پروژه تعداد بســیاری
فرستندههای عظیم در یک پایگاه فضایی ویژه احداث کرده
است و با اســتفاده از پهپادها بهدنبال آزمایش امکانهای
پیشــرفتهتر برای انتقال فضایی دادهها و انترنت پرسرعت
اســت .بنا به اسنادی که گاردین بررسی کرده است ،گوگل
برای این پروژه یک ایســتگاه فضایی و کنترل هوایی ویژه
نیز تاســیس کرده اســت .گوگل میخواهد با استفاده از
پهپادها امواج میلیمتری با فرکانس باال را به سراســر دنیا
برساند .ژاک رودل ،پرفســور متخصص در الکترونیک از
دانشگاه واشنگتن در سیاتل به «گاردین» گفت«:فایده مهم
اســتفاده از امواج میلیمتری این است که طیف تازهای را
برای ردوبدل دادههای انترنتی فراهم میکند».
ن حال امواج میلیمتری ،میزان برد کوتاهتری نســبت
با ای 
به ســیگنالهای رایج تلفنهای همراه دارند .برای اینکه
پروژهی تازهی گوگل و انترنت «۵جی» با استفاده از پهپادها
امکانپذیر شود ،گوگل باید بتواند انتقال متمرکز داده را با
چیدمان تازهای انجام دهد( .دویچه وله)

سازمان ملل :عامالن جرایم جنگی در سوریه عفو نخواهند شد
رئیس شورای حقوق بشر ســازمان ملل تاکید کرد
افرادی که در سوریه به جرایم جنگی و جنایت علیه
بشریت دست زدهاند ،نباید مشمول عفو قرار گیرند.
زید رعد الحســینی گفت هزاران نفر در سوریه در
زندانها اسیر هستند.
شورای حقوق بشر ســازمان ملل متحد روز دوشنبه
اعالم کرد مجرمانی که به خاطر ارتکاب جرایم جنگی
در ســوریه محکوم شوند ،نباید مشــمول عفو قرار
گیرند.
زید رعد الحسینی ،رئیس شورای حقوق بشر سازمان
ملل متحد با اعالم این موضــع به خبرنگاران در ژنو
گفت« :این پرنســیپ و قاعدهی سازمان ملل است
که دستاندرکاران کشــتارها و آنها که جرایم علیه
بشــریت انجام دادهاند نباید بخشــوده شوند و از
پیگیری قضائی مصون بمانند».
او گفت از حاال زمزمههایی شــنیده میشود مبنی بر

آغاز دشوار مذاکرات
صلح سوریه در جینوا

اختالف بین طرفین درگیر ســوریه عمیق
است .حتا در جینوا ،پیش از آغاز گفتگوهای
صلح هیئت های اپوزیســیون و حکومت
ســوریه به یکدیگر اتهاماتی وارد کردند.
معلوم نیســت این تالش ملــل متحد چه
نتایجی خواهند داشت .هئیت اپوزیسیون
موسوم به «کمیته عالی مذاکرات» ،با وجود
تاخیر ،ناوقت روز شــنبه به جینوا رسید.
هئیت حکومت ســوریه که همانند خاری
در چشــم اپوزیسیون است ،پیش از آن در
جینوا حضور داشت.
ابتدا طرفین مذاکرات صلح روز یکشنبه با
ستیفن دیمیســتورا ،میانجی سازمان ملل
متحد جداگانه دیدار کردند .دیمیستورا در
آغاز تمام تالش خود را به خرج داد تا گروه
های درگیر در جینــوا بمانند و گفتگوها را
آغاز کنند .ریــاض حجاب ،از گروه «کمیته
عالی مذاکــرات» در یک بیانیــه انترنتی
هشدار داده بود که چنانچه حکومت سوریه
به «جنایات» خود ادامــه دهد ،حضور این
کمیته در جینوا موجه نخواهد بود.

گروه «کمیته عالی مذاکرات» تحت حمایت
عربستان سعودی اســت .دیمیستورا پس
از دیدار با هئیــت «کمیته عالی مذاکرات»
در هوتلــی در جینوا ابراز «خوشــبینی و
قاطعیت» کرد .او گفــت« :این یک چانس
تاریخی است که نباید اجازه بدهیم از دست
برود» .میانجی سازمان ملل پیش از این ،روز
جمعه با هیئت حکومت سوریه دیدار کرده
بود .بشار جعفری ،نماینده هئیت حکومت
سوریه ،گروه اپوزیســیون را متهم کرد که
با رفتارش آغاز گفتگو را خدشــه دار کرده
اســت .او گفت که این نشــانه ای از عدم
قاطعیت و جدیت آنهاست .او همچنان انتقاد
کرد که آنها لیست کاملی از اعضای هئیت
خود را ارائه نکرده انــد .جعفری همچنان
گفت که حکومت با «تروریست ها» مذاکره
نمی کند« .تروریســت ها» اصطالحی است
که حکومت دمشــق برای نامیدن مخالفان
بشار اسد ،از جمله گروه های اسالمگرا که
برخی شــامل «کمیته عالی مذاکرات» می
شود ،به کار می برد( .دویچه وله)

فدراسیونهای فوتبال افغانستان و قطر
قرارداد همکاری پنجساله امضا کردند

فدراســیون فوتبال افغانســتان از امضای یک قرارداد
همکاری پنجساله با فدراســیون فوتبال قطر خبر داده
اســت .این قرارداد همکاری در ســفر کرامالدین کرام،
رئیس فدراسیون فوتبال افغانســتان که برای یک سفر
رسمی به قطر رفته بود ،امضاء شده است.
ســید علی کاظمی ،ســخنگوی فدراســیون فوتبال
افغانستان ،روز دوشــنبه ۱۲ ،دلو ،به بیبیسی گفت که
بر اســاس این قرارداد ،کشــور قطر به مدت پنج سال،
اردوگاههای تمرینی برای تمام ردههای سنی فوتبال ،در
اختیار افغانستان میگذارد .به گفته آقای کاظمی ،ایجاد

نخستین آکادمی استاندارد فوتبال و برگزاری کالسهای
آموزشی برای آشنایی مربیان و داوران افغان با معیارهای
جهانی فوتبال ،از دیگر مفاد این قرارداد است.
فوتبال افغانستان در سالهای گذشته رشد چشمگیری
داشته اســت .این کشور یک قهرمانی و دو نایبقهرمانی
رقابتهای جنوب آسیا را در کارنامه دارد.
افغانســتان که پیش از این در حوزه جنوب آســیا بازی
میکرد ،قرار است از امسال به حوزه تازهتاسیس آسیای
میانــه بپیوندد و با تیمهای قدرتمندتــری مانند ایران،
ازبکستان و ترکمنستان به میدان برود( .بی بی سی)

بولت :فقط به  3طالی المپیک فکر میکنم

دونده جامائیکایی قصد دارد  3مدال طال در المپیک ریو
را کسب  2016کسب کند.
توگویش با روزنامه
به نقل از اسپورت ،یوسین بولت در گف 
برازیلی استادود ســائوپائولو درباره المپیک ریو پیشرو
گفت :هدفم این است که تبدیل به بهترین ورزشکار تمام
ادوار شوم .به همین خاطر مسابقه میدهم.

بولت که دارنده  6مدال طالی المپیک چین و لندن است
قصد دارد در المپیک امسال نیز در سه ماده  200 ،100و 4
در  100شرکت کند .در صورت کسب سه مدال طال در این
مســابقات ،بولت با رکورد کارل لوییس ،دونده آمریکایی
برابری میکند .بولت در این باره گفت :به این موضوع فکر
نمیکنم .تنها به کسب سه مدال طال در ریو میاندیشم.

نخستین تقلب فنی در ورزش بایسکلسواری
رییس اتحادیــه جهانی بایسکلســواری تایید کرد در
بایسکل یکی از بایسکلســواران بلجیمی ،موتوری که
مخفی شده بود پیدا شده است.
به نقل از یورو اســپورت ،این موتور الکتریکی در فریم
بایسکل یک بایسکلسوار نوجوان به نام «فمکه فان دن
درایشه» یافت شده است .او با این بایسکل در مسابقات
قهرمانی جهان سیکلو کراس در بلجیم شرکت کرده بود.
برایان کوکســن ،رییــس اتحادیه بایسکلســواری در
کنفرانس خبری جدیدش گفت :کامال مشــخص است که
این یک نوع تقلب فنی بوده است .یک موتور در بایسکل
پنهان شده بود .فکر نمیکنم که این مساله سری باشد.
فمکه فان دن درایشــه  19ساله که در مسابقات قهرمان
جهان زیر  23سال شــرکت کرده بود ،اتهام تقلب را رد
کرد و در حالــی که گریه میکرد به شــبکه تلویزیونی
اسپورزا گفت :این بایسکل مال من نبود .متعلق به یکی از
دوستانم بود و شبیه به بایسکل من بود .دوستم یکشنبه
مسابقه داده بود .مکانیک تصور کرده بود که این بایسکل
من است .آن را تمیز کرد و برایم آماده کرده بود .می دانم

مشکل بزرگی برایم پیش آمده اســت اما کار اشتباهی
نکردم .در بایسکلسواری که مشکالت مربوط به دوپینگ
مدتهاســت که مطرح شده ،خبر اســتفاده از بایسکل
موتوردار خیلی سریع پخش شد.

اولین مجوز اصالح
جنتیکی جنین در بریتانیا
صادر شد

کتی نیاکان ،متخصص در پژوهش سلولهای بنیادین،
اولین محقق در بریتانیا اســت که اجــازه یافته برای
تحقیقات پزشکی خود در بافت جنتیک جنین انسان
دســتکاری کند .او امیدوار است با تحقیقات خود از
ط جنین ناخواسته بکاهد.
میزان سق 
دوشــنبه بریتانیا اولین مجوز رســمی را برای اصالح
جنتیکی جنین انسان صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه در بیانیهای که از سوی
کمیته «لقاح و رویانشناسی انسان» در بریتانیا منتشر
شــد ،با تایید خبر اعالم شــد که دکتر کتی نیاکان،
متخصص در سلولهای بنیادین ،مجوزی به دست آورد
تا در تحقیقات آزمایشــگاهی خود ،جنتیک جنین را
اصالح کند و تغییر دهد.
داکتر کتی نیاکان اعالم کرده اســت جنینی که با لقاح
مصنوعی و دســتکاری جنتیکی شکل خواهد گرفت،
تبدیل به نوزاد نخواهد شــد .بنا به قوانین این کمیته،
جنینهایی که با دستکاری جنتیکی شکل میگیرند
بایــد ظرف  ۱۴روز از بین برده شــوند و تنها میتوان
به قصد پیشبرد تحقیقات پزشــکی چنین جنینی را
به شــکل موقت به وجود آورد .این محقق اعالم کرد
جنینهایی که برای انجام اصالح جنتیکی اســتفاده
میشــوند ،از لقاح مصنوعی والدینی شــکل گرفته
اســت که قبول کردند برای انجام تحقیقات پزشکی از
تخمک و اسپرم آنها استفاده شود .پروژهی تحقیقاتی
به سرپرســتی ادکتر نیاکان ،امیدوار است که با اعمال
تغییرات جنتیکی بر روی جنین بتواند به پیشرفتهای
تازهای برای حل مشکل ناباروری زوجها دست پیدا کند
و از میزان سقط جنین ناخواسته در نخستین ماههای
بارداری بکاهد .در محافل علمی و پزشکی و نهادهای
تصمیمگیرنده در بریتانیا ،ماهها بر سر موافقت با اصالح
جنتیکی بحــث و جدل جریان داشــت .این پژوهش
حساس با پرسشها و ابهامهای بسیاری از نظر موازین
ی همراه بوده است( .دویچه وله)
اخالقی و اصول حرفها 

اعتراف کشتیگیر شاخص
بلغاری به پیشنهاد رشوه

کشــتیگیر بلغاریا اعالم کرد به او پیشنهاد رشوه داده
شده بود تا در یک مسابقه فینال در مسابقات قهرمانی
جهان شکست بخورد .به نقل از ،Inside the games
استانکا زالتوا که دو بار مدال نقره المپیک را در کشتی
آزاد زنان کســب کرده ،به تازگی بازنشسته شده است.
زالتــوا در بازیهای المپیک  2008پکن و  2012لندن در
وزن  72کیلوگرم مدال نقره کســب کرده بود .او اوایل
این ماه و در  32سالگی بازنشسته شد زیرا نتوانست به
خوبی بعد از آسیبدیدگی ریکاوری انجام دهد .او بعد از
بازنشستگی در تلویزیون ملی بلغاریا گفت :در مسابقات
قهرمانی جهان به من پیشنهاد رشوه شد اما برایم مهمت ر
بود که مســابقه را ببرم .مهم نبود آنها چقدر پول به من
پیشنهاد دادند .حتی به اینکه آن پول را قبول کنم ،فکر
هم نکردم.
آنها از من پرسیدند آیا میتوانم در فینال ببازم؟ زالتوا
که تاکنــون پنج بار قهرمان مســابقات جهانی و  6بار
قهرمان مسابقات اروپایی شده است ،در صحبتهایش
اعالم نکرد چه کسی چنین پیشنهادی به او داده است.
او اولین کشــتیگیر زن بلغاریا بود کــه در بازیهای
المپیک شرکت کرد .شروع او در المپیک آتن  2004بود.
او همچنین اولین زن کشتیگیر بلغاریا است که توانست
مدال طالی جهان بدست آورد.

توافق سهساله گواردیوال با
منچسترسیتی

پیوستن پپ گواردیوال ســرمربی فعلی بایرن مونیخ به
منچسترســیتی در فصل آتی قطعی شد .پپ گواردیوال
کــه هماکنون در تیم بایرن مونیخ به عنوان ســرمربی
مشــغول به فعالیت اســت اعالم کرده که از تابستان
آینده رهبری آبیهای شهر منچستر را بر عهده خواهد
گرفت .پیگرینی سرمربی کنونی همشهریها در نشست
خبری خود اعالم کــرد در انتهای فصل از این تیم جدا
میشود .مسئوالن باشــگاه منچسترسیتی نیز توافق
قطعی خود با پپ گواردیوال را تایید کردند .قرارداد این
مربی اسپانیایی با منچسترسیتی سه ساله و از تابستان
خواهد بود .هفته پیش روزنامه ســان این خبر را تایید
کرده بود .به نوشــته این پایگاه خبری همسر گواردیوال
هفته قبل برای ثبت نام فرزندانشــان در مکتب ای در
نزدیکی باشگاه منچسترسیتی دیده شد تا خبر حضور
پپ در این تیم شنیده شود.

پیام مهم برلوسکونی
برای میهایلوویچ

رییس باشــگاه میالن بعد از پیروزی ارزشمندی که این
تیم به دســت آورد ،یک پیام مهم برای ســرمربی تیم
داشت .به نقل از مدیاست ،میالن در حساس ترین بازی
هفته بیست و دوم ســری  Aپیروزی ارزشمندی را به
دســت آورد و موفق شد در داربی شهر میالن با سه گل
اینتر را شکست دهد .تا قبل از دیدار حساس این دو تیم
سرشناس فوتبال ایتالیا ،خبرهای زیادی درباره اخراج
سینیشا میهایلوویچ به گوش رسید اما با این پیروزی که
روسونری به دست آورد میهایلوویچ هم جایگاه خود را
در این تیم حفظ کرد .سیلویو برلوسکونی بعد از پیروزی
ارزشــمندی که این تیم به دست آورد ،یک پیام مهم به
میهایلوویــچ داد .او گفت :چگونه می توانم این پیروزی
بزرگ را به میهایلوویچ تبریک نگویم؟ اکنون می توانم
بگویم او خیالش راحت باشد و به کارش ادامه دهد .هیچ
خطری این مربی را تهدیدی نمــی کند .او می تواند با
خیال راحت به برنامه ریزهای خود ادامه دهد.
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این که برای پایان بخشــیدن بــه این جنگ ،اعطای
عفو احتماال ضروری خواهد بود .زید رعد الحســینی
تاکید کرد« :در مورد جنگ سوریه الزم است به همه
یادآوری کنیم که وقتی پای جنایات جنگی و جنایت
علیه بشریت درمیان اســت ،عفو و بخششی در کار
نخواهد بود ».اظهارات زید الحســینی درشــرایطی
مطرح میشــود که مذاکرات صلح سوریه موسوم به
ژنو ۳با تردیدهای فراوان در مقر سازمان ملل در ژنو
همچنان ادامه دارد.
رئیس شــورای حقوق بشر سازمان ملل به خبرنگاران
گفت« :بعد از  ۵ســال که از وقایع وحشتناک سوریه
میگــذرد ،امیدواریم و دعا میکنیــم که مذاکرات
صلح که با میانجیگری سازمان ملل در جریان است،
به این همه آزار وحشــیانه ،اعدامهای دستهجمعی،
نقض گسترده حقوق بشــر و نقض قوانین بینالمللی
امدادرسانی به آسیبدیدگان پایان دهد( ».دویچه وله)

انستیتوت اقتصادی آلمان:

 ۵۰میلیارد یورو هزینه
پناهجویان تا پایان سال ۲۰۱۷

طبق ارزیابی انستیتوی اقتصادی آلمان
در شــهر کلن هزینه رسیدگی به نیازها
و امور پناهجویــان و آوارگان در آلمان
در ســال جاری میالدی بر  ۲۲میلیارد
یورو بالغ خواهد شــد و در سال ۲۰۱۷
حتی بار دیگر افزایــش خواهد یافت.
رســانههای آلمان از جمله روزنامههای
فرانکفورتر آلگماینه و «راینیشه پست»
روز دوشنبه گزارشی در باره هزینههای
رســیدگی به امور پناهجویــان در این
کشور بر اســاس ارزیابیهای انستیتو
اقتصادی آلمان در شــهر کلن منتشر
کردهاند .طبق ارزیابیهای این انستیتو
هزینه اسکان دادن و نیز تأمین خوراک
و دیگر نیازهای اولیه یک و نیم میلیون
پناهجــوی حاضر در آلمان در ســال
جاری میالدی بــر  ۱۷میلیارد یورو بالغ
خواهد شد .به این مبلغ باید  ۵میلیارد

یورو برای پوشــشهزینههای مربوط
به کالسهای آموزش زبــان آلمانی و
همپیوندی (ادغام در جامعه آلمان) را
افزود .آنگونه که کارشناسان انستیتوی
اقتصادی آلمان ارزیابی کردهاند ،شمار
پناهجویــان و آوارگان در آلمــان در
سال  ۲۰۱۷به  ۲/۲میلیون نفر افزایش
خواهد یافت .به این ترتیب هزینههای
رســیدگی به پناهجویان با احتساب
کالسهای آمــوزش زبــان آلمانی و
نیز همپیونــدی اجتماعی در ســال
آیندهی میــادی  ۲۷ / ۶میلیارد یورو
خواهد بود .انســتیتوی اقتصاد آلمان
علیرغم ناروشــن بودن شــمار دقیق
پناهجویان خاطرنشان ساخته است که
موجودیهای صندوقهای عمومی برای
تأمین این هزینههای سنگین آرامآرام
خالی خواهد شد( .دویچه وله)

مسی در تالش دیدار با هوادار
پنج ساله افغان خود است

لیونل مسی ،ستاره بارسلونا قرار است با مرتضی احمدی،
هوادار پنج ســاله خود دیدار کنــد .مرتضی پس از آن
مشهور شد که عکساش با پیراهن دست ساز پالستیکی
در شبکههای اجتماعی دســت به دست گردید .مرتضی
احمدی کودک پنج سالۀ باشنده ولسوالی جاغوری والیت
غزنی است و اخیرا ً بعد از نشر یک عکساش در رسانههای
اجتماعی مشهور شده اســت .مرتضی از هواداران لیونل
مسی ،بازیکن بارســلونا و تیم ملی ارجنتاین است ،اما
به دست آوردن پیراهن ســفید و آبی رنگ مسی برای
او که فرزند یک خانواده فقیر اســت ،کار دشواری است.
همایون ،برادر  15ساله مرتضی با استفاده از یک خریطه
پالستیکی آبی و سفید رنگ خط دار ،لباس لیونل مسی
را برای او ســاخت و عکسی از او را در اواسط ماه جنوری
در صفحه فیس بوک خود نشــر کرد .این عکس آن قدر
در رســانههای اجتماعی دست به دست شد که سرانجام

لیونل مســی در جســتجوی او برآمد .ژورژه مسی ،پدر
لیونل مسی روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که
این فوتبالیست از عکسهایی که در رسانههای اجتماعی
دست به دست میشــود آگاهی دارد و «میخواهد کاری
بــرای این هوادار خود انجام دهد» .فدراســیون فوتبال
افغانستان روز دو شنبه گفت که مسی مایل است به زودی
ممکن با مرتضی دیدار کند ،هرچند تا هنوز زمان و مکان
این دیدار نهایی نشده است .سید علی کاظمی ،سخنگوی
فدراسیون فوتبال افغانستان به فرانس پرس گفت« :مسی
با فدراســیون در ارتباط است تا دیدار با این پسر خورد
سال را برنامه ریزی کند ».کاظمی افزود« :ما روی این کار
میکنیم که آیا مسی به افغانستان میآید یا این پسر پنج
ساله به اسپانیا سفر خواهد کرد ،یا این که هر دو در یک
کشور سومی دیدار کنند ».هنوز باشگاه بارسلونا در این
رابطه چیزی نگفته است( .دویچه وله)

رنکینگ جهانی تنیس
اعالم شد
جوکوویچدرصدر
برترین تنیسور های جهان معرفی شدند.
روز یکشنبه مســابقات تنیس اوپن استرالیا با قهرمانی
نوواک جوکوویچ به پایان رســید و جدیدترین رنکینگ
جهانی تنیس اعالم شد .جوکوویچ صربستانی با 16.790
امتیاز در جایگاه نخســت قــرار دارد .رتبه دوم به اندی
ماری نایب قهرمان این مســابقات اختصاص دارد .پس از
او راجر فدرر سوییسی جای گرفته است.
رافائل نادال اسپانیایی که در دور اول این مسابقات حذف
شــد در رتبه پنجم قرار گرفت .داوید فرر هموطن او که
تا مرحله یک چهارم نهایی اولین گرند اســلم سال 2016
پیش رفت و مغلوب ماری شد در این رده بندی صعود کرد
و در جایگاه ششم قرار گرفت.
توماس بردیچ تا رتبه هشتم سقوط کرد و ریچارد گاسکه
فرانســوی از جایگاه نهم یک پله نزول کرد .جو ویلفرد

تسونگا در میان  10تنیسور برتر قرار گرفت و رتبه نهم را
به خود اختصاص داد.
فهرست  10تنیسور برتر به همراه امتیازات آن ها به شرح
زیر است:
نواک جوکوویچ 16.790
اندی ماری 8.945
راجر فدرر 8.795
استان واورینکا 6.325
رافائل نادال 4.880
داوید فرر 4.325
کی نیشیکوری 4.235
توماس بردیچ 4.200
جو ویلفرد تسونگا 2.905
ریچارد گاسکه 2.760

