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ترکیه :داعش را بدون عملیات زمینی
نمیتوان شکست داد

مولود چاووش اوغلو ،وزیر امور خارجه ترکیه
گفته است که شکست دادن گروه موسوم به
دولت اســامی (داعش) بدون انجام عملیات
مشترک زمینی امکانپذیر نخواهد بود.
آقای چاووش اوغلو در گفت و گو با کریستین
امانپور از ســیانان گفت که مقامات ترکیه
در تمام نشســت ها با همپیمانان غربی خود
بر لزوم عملیات زمینی برای شکســت دادن
داعش تأکید کرده است ،اما به گفته او «خیلی
از کشــورها نمی خواهند نیــروی زمینی به
سوریه بفرســتند و انتظار دارند که ترکیه به
تنهایی این کار را انجام دهد».
او در عین حال گفت که پس از آنکه نیروهای
ترکیه شهر جرابلس را از تصرف داعش خارج
کردند ،بسیاری از کشورهای عضو ائتالف ضد
داعش دلگرم شده اند .وزیر امور خارجه ترکیه
گفت که هدف بعدی باید شهر الباب (بین حلب
و منبج) و سپس شهر رقه باشد که مرکز اصلی
داعش در خاک سوریه است .او حکومت بشار

اســد و همپیمانانش را مسئول شکست آتش
بس اخیر در سوریه معرفی کرد و گفت که آنها
با بمباران حلب و شهرهای دیگر و ممانعت از
رســیدن کمک های انساندوستانه به مناطق
تحت محاصره ،باعث شکست آتش بس شدند.
این در حالی است که سوریه و روسیه آمریکا

دستگیری نه باشنده
کمپ بعد از

آتش سوزی در لیسبوس

بعد از آتش سوزی در کمپ پناهجویان در جزیره یونانی
لیسبوس نه باشنده آن دستگیر شدند .پناهجویان از
کشورهای افغانستان ،عراق ،سِ نِگال ،سوریه و کامرون
متهم به دست داشتن در این آتش سوزی شده اند.
از حلقات پولیس یونان به روز سه شنبه گزارش شده
است که بعد از آتش سوزی در کمپ «موریا» واقع در
جزیره یونانی لسبوس ،ن ُه مهاجر به ظن دست داشتن
در این حاثه دستگیر شدند که در میان ها پناهجویانی
از کشورهای افغانستان ،عراق و سوریه هستند.
در اثر این آتش سوزی ،حدود  5هزار باشنده این کمپ
مملو از پناهجویان فرار کرده اند .کسی زخمی نشده
است .مقامات یونان سه شــنبه صبح تالش کردند تا
کمپ و چهار اطراف آن را باردیگر زیر کنترول بیاورند.
 40پولیس اضافی آماده به خدمت در این محل اعزام
شده اند .گزارش شده است که بسیاری از پناهجویان
خــود را به موتیلینی ،مرکز این جزیره رســاندند که
حدود شش کیلومتر از کمپ فاصله دارد.
کمــپ موریا در جزیره لیســبوس یکی از کمپ های
پر ازدحام اســت که پناهجویان در وضعیت بســیار
نابســامان در آنجا به سر می برند .در این کمپ بار ها
زدو خورد میان پناهجویان رخ داده است .آنها از این
وضعیت بار ها شــکایت کرده اند و خواهان ترک آن
شده اند( .دویچه وله)

را عامل شکســت آتش بس معرفی می کنند.
حمله هوایی آمریکا به نیروهای دولتی سوریه
در نزدیکی دیرالزور به کشــته شــدن ده ها
سرباز سوری انجامید.
آمریکا گفت که این حمله اشــتباهی صورت
گرفته است( .بی بی سی)

دیدار حسن روحانی با
برادران کاسترو در هاوانا

رائول کاســترو ،رئیسجمهور و فیدل
کاســترو ،رهبر ســابق کیوبا با حسن
روحانی ،رئیسجمهور ایــران دیدار و
گفتوگو کردند .در طی ســفر رســمی
روحانــی به کیوبا چندیــن موافقتنامه
همکاری در زمینههــای گوناگون میان
طرفین به امضا رسید.
حســن روحانی ،رئیسجمهور ایران روز
دوشــنبه در جریان سفر رسمی خود به
هاوانا با رائول کاسترو ،همتای کیوبایاش
و نیز برادر او فیدل کاسترو ،رهبر سابق
کیوبا دیدار و گفتوگو کرد.
فیــدل کاســترو که چنــدی پیش ۹۰
ساله شــد ،به ندرت دست به دیدارهای
رسمی با شخصیتهای سیاسی میزند.
تلویزیون رســمی کیوبا گزارش داد که

توره از فوتبال ملی
خداحافظی کرد

هافبک ساحل عاجی از تیم ملی کشورش خداحافظی کرد.
به نقل از آس ،یحیی توره که شرایط خوبی در منچسترسیتی پپ گواردیوال
ندارد ،خداحافظیاش را از تیم ملی فوتبال ساحل عاج اعالم کرد.
او  113بازی ملــی در کارنامهاش دارد و  19گل نیز برای کشــورش به ثمر
رسانده است .قهرمانی در جام ملت های آفریقا  2015آخرین عنوانی بود که
به همراه تیم ملی کشورش به دست آورد .در کارنامه ملی او موفقیت هایی
همچون بهترین بازیکن ســال آفریقا دیده می شود .بازیکن منچسترسیتی
این عنوان را چهار بار کسب کرد.
توره در صفحه شــخصیاش نوشت :نوشتن درباره این موضوع سخت ترین
بازی زندگیام اســت .پس از  14سال بازی در باالترین سطح از فوتبال ملی
کناره گیری کردم .ایــن تصمیم به خاطر افزایش ســن و حجم بازی ها و
تمرینات نبود.
بازیکن پیشین بارسلونا در ادامه نوشت :با تیم های مختلفی عناوین متعددی
را کســب کردم .در لیگ های بلجیم ،اوکراین ،یونان و اسپانیا بازی کردم و
توانستم به همراه بارسلونا در ســال  2009فاتح لیگ قهرمانان اروپا شوم.
اکنون در انگلیس به فوتبــال ادامه می دهم اما با تیم ملی دوران خاصی را
پشت سر گذاشتم .یاد گرفتم پیروزی برای کشورم به ارمغان بیاورم .همیشه
به این موضوع افتخار می کنم که توانســتم چهار توپ طالی آفریقا را برای
کشورم به دست آورم.

رهبر سابق کیوبا در خانه شخصیاش با
رئیسجمهور ایران مالقات کرده است.
روابــط بینالملل و همچنین خطرهایی
کــه صلح جهانی را تهدیــد میکنند،
از موضوعــات محــوری در این دیدار
بــوده اســت .روحانــی در طی این
دیدار همچنیــن با رائول کاســترو،
همتای کیوبایی خــود گفتوگو کرد.
گزارشهای رســانههای دولتی کیوبا
حاکی از آن است که مقامات دو کشور
موافقتنامههایی همکاری در زمینههای
گوناگون از جمله آموزشــی ،علمی و
نیز بهداشتی امضاء کردهاند .همچنین
گفته میشود که تفاهمنامهای در زمینه
بانکی میان طرفین بهامضاء رســیده
است( .دویچه وله)

سازمان ملل :دولت بشار
اسد مسئول اصلی کشتار
غیرنظامیان است

کلینتون و ترامپ یکدیگر

را مسئول حمالت خشونت
آمیز اخیر دانستند

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نسبت به انفجار
اخیر در نیویورک و بازداشت عامل این انفجار واکنشهای
متفاوتی نشان داده و در صدد بهرهبرداری تبلیغاتی از آن
برآمدهاند .دونالد ترامــپ ،نامزد حزب جمهوریخواه ،گفته
که دولت باراک اوباما برای جلوگیری از ظهور و گســترش
نفوذ اســامگرایان و به خصوص گروه دولت اســامی -
داعش  -اقدام موثری صورت نــداده و هیالری کلینتون،
رقیــب انتخاباتی خود از حزب دموکرات را به «دادن کمک
و آسودگی خیال» به اسالمگرایان تندرو متهم کرده است.
آقای ترامپ که درجمع هواداران خود در فلوریدا سخنرانی
میکرد ،گفت که دولت به رهبری حزب دموکرات به خاطر
تعلل در مقابله با رشد اسالمگرایان ،مسئول ریشه گرفتن
تروریسم در داخل خاک آمریکاست و دوره خدمت هیالری
کلینتون به عنوان وزیر خارجه دولت باراک اوباما را یادآور
شد و گفت« :او با حمالت لفظی علیه من تنها در صدد این
است افکار عمومی را از ســابقه تیره خود در انداختن این
هیوال به جان ما و مردم دنیا منحرف کند».
دونالد ترامپ با اشاره به اظهارات مقامات پولیس که گفتهاند
که متهم به انفجار روز یکشنبه در نیویورک ،از همکاری با
بازجویان و دادن اطالعات به آنان خودداری میکند ،گفت
بازجویان باید «از تمامی روشهای قانونی و مجاز موجود»
برای کســب اطالعات از متهم استفاده کنند .طبق قوانین
ایاالت متحده ،افرادی که در این کشور بازداشت میشوند از
حق برخورداری از وکیل مدافع از جمله در جریان بازجویی
برخوردارند و بازجویی از آنان باید با رعایت موازین قانونی
صورت گیرد( .بی بی سی)

اخطار غلط ترس از

هواپیمای سعودی را در
مانیال شدت بخشید

بان کی مون در آخرین ســخنرانی خود
در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد به
عنوان دبیرکل این سازمان گفت که دولت
سوریه مسئول اصلی کشتار غیرنظامیان
در جریان جنگ داخلی پنج ســاله این
کشور بوده است.
اما او حامیان دولت و حامیان مخالفان را
همزمان به دلیــل دمیدن بر آتش جنگی
سرزنش کرد که این همه کشتار به دنبال
داشته است.
او خطاب به مجمع عمومی ســازمان ملل
گفت که دست بعضی از حاضران در جلسه
هم به خون آغشته است.

نشست نیویورک درباره بحران
پناهندگان و مهاجران

یک هواپیمای جت خط هوائی عربســتان سعودی پس از
آنکه اخطار رسید که یک تهدید امنیتی عاجل وجود دارد،
در یک رنوی تجرید شده محاصره گردید .بعد تر عمله این
هواپیما گفتند که این اعالم رنج دهنده غلط بوده است.
میدان هوائی مانیال به روز سه شنبه پس از آنکه عمله یک
هواپیمای متعلق به خط هوائی عربســتان سعودی اشتباه ًا
دکمه خطر را فشــرد ،حالت آماده باش امنیتی را شــدت
بخشــید .مقامات میدان هوائی در نینوی اکینو انترنشنل،
در اعالمیــه ای گفتند که آن هــا هنگامی که هواپیما ۴۸
کیلومتر دور تــر از محل فرود آمدن بــود ،از موجودیت
خطری اطالع یافتند .بســیار فکر می شد که این خطر یک
حادثه گروگانگیری باشــد .طبق اظهار دی مونریال مدیر
میدان هوائی مانیال ،پیلوت بعــدا ً به برج کنترول گفت که
دکمه ای که برای حوادث گروگانگیری است ،تصادف ًا فشرده
شده است .به هنگام فرود آمدن این هواپیما که مشخصات
پروازش ( )Flight SV872بود به حالت تجرید در آورده
شد و برای بیش از یک ساعت اجازه داده نشد که مسافران
پیاده شوند .این هواپیما از جده شهر عربستان سعودی که
در کنار بحیره احمر واقع است ،عازم مانیال بود( .دویچه وله)

در سال گذشته میالدی  ۵میلیون نفر به
شمار پناهندگان و مهاجران افزوده شد.
رهبران کشــورهای جهان در نشستی در
آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
یک اعالمیه مشــترک را تایید کردند که
قرار است به هماهنگی بیشتر در واکنش
به بحــران پناهجویان کمــک کند .اما
کنشگران میگویند رضایت بخش نبوده
است.
برآورد میشــود که تا پایان سال ۲۰۱۵
میالدی ،یعنی تا پایان پاییز سال گذشته،
بیــش از  ۶۵میلیون نفر از مردم جهان از
کشــور خود بیجا شدهاند؛  ۵میلیون نفر
بیش از سال قبل از آن.
مقامهایی از  ۱۹۳کشور عضو سازمان ملل
متحد روز دوشــنبه در این سازمان گرد
آمدند تا درباره مســاله این بیجاشدگان
رایزنی کنند.
ســند مورد توافق این کشــورها که به
نام «بیانیه نیویــورک درباره مهاجران و

توپ طالهایی که به رونالدو و مسی
در ســالهای  2010و  2013توپ طال با در
نظر گرفتن رای روزنامه نگاران به دو ستاره
پرتگالی و ارجنتینی نمیرسید.
به نقل از آس ،برنده جایزه توپ طال از امسال
دوباره با رای روزنامه نــگاران برتر انتخاب
می شــود و دیگر فیفا نقشی در این جایزه
ندارد .پیش از این سرمربیان و کاپیتانهای
کشورها برنده توپ طال را مشخص میکردند.
اما اگر در سال های گذشته رای خبرنگاران
تعیین کننده بود ،برنده توپ طال در سالهای
 2010و  2013لیونل مســی و کریســتیانو
رونالدو نمیشدند.
اگر در سال  2010تنها با رای روزنامه نگاران

نمیرسید

برنده این جایزه تعیین می شد توپ طال به
وسلی اســنایدر می رسید نه مسی .بازیکن
هالندی در آن ســال با اینتــر فاتح لیگ
قهرمانان شده بود و به همراه تیم ملی هالند
نایب قهرمان جهان شد.
روزنامه نــگاران  293رای به او داده بودند.
پس از او آندرس اینیســتا تنهــا با فاصله
دو رای در جایگاه دوم قرار داشــت و ژاوی
هرناندس با  229رای در رتبه ســوم جای
گرفت .مسی در جایگاه چهارم قرار گرفت اما
با رای کاپیتان ها و سرمربیان تیم های ملی
در نهایت جایزه به مهاجم ارجنتینی رسید.
در سال  2010اســپانیا قهرمان جام جهانی

شد و شانس انتخاب یک بازیکن اسپانیایی
به خصوص ژاوی و اینیســتا زیاد بود اما این
اتفاق نیفتاد .در آن سال بازیکنان و مربیان
اجازه نداشتند به هموطن خود رای دهند.
فرانک ریبری در سال  2013همه جام ها را
به همراه بایرن مونیخ فتح کرد و بیشــترین
رای روزنامه نگاران را به خود اختصاص داد و
می توانست برنده توپ طال باشد .ریبری در
مجموع  524رای از آن خود کرد .رونالدو با
 399و مسی با  364رای در رتبه های بعدی
قرار داشــتند اما در نهایت رونالدو با رای
سرمربیان و کاپیتان های تیم های ملی برنده
این جایزه در سال  2013شد.

پنج والیبالیست کیوبایی به جرم
تجاوز در فنلند به زندان
محکوم شدند

دادگاهی در فنلنــد پنج عضو تیم ملی والیبال کوبا را به جرم تجاوز به یک
زن فنندی به زندان محکوم کرد.
چهار تن از مجرمان به تحمل پنج ســال زندان و یکی از آنها به تحمل سه
سال و نیم زندان محکوم شده اند.
عضو ششــم تیم از اتهامات تبرئه شد .همه متهمان خود را بی گناه خوانده
بودند .جلسات دادگاه برای حفظ شــأن قربانی تجاوز ،پشت درهای بسته
برگزار شــد .تجاوز در ماه جوالی و هتلی در شهر تمپیر در جنوب فنلند و
در هنگامی رخ داده بود که تیم والیبال کیوبا برای شرکت در مسابقات لیگ
جهانی والیبال در این هتل اقامت داشت( .بی بی سی)

پناهجویان» ثبت شد ،هیچ قید الزامآوری
ندارد و تعهــدی برای کشــورها ایجاد
نمیکند.
گروههای کنشگر درباره بحران پناهجویان
ناراضی اند که ایــن بیانیه خیلی کمتر از
چیزی است که انتظارش میرفت.
با این حال بان کی مون ،دبیرکل سازمان
ملل متحــد که خودش در زمان جنگ دو
کره پناهجو بوده اســت ،این بیانیه را به
عنوان یک ســند تاریخی ستایش کرده
است.
آقای بان گفت« :این نشست نشاندهنده
پیشرفت در تالشهــای جمعی ما برای
پرداختن به چالشهای جابهجایی بشری
است» .آمار سازمان پناهندگان سازمان
ملل متحــد میگوید اکنــون در جهان
بیش از  ۲۳میلیون نفر در کشــورهای
دیگر آواره ۳ ،میلیــون و  ۲۰۰هزار نفر
دیگر پناهجو ،و حدود  ۴۱میلیون نفر هم
مهاجر اند( .بی بی سی)

انریکه :سه امتیاز بازی اهمیت
زیادی دارد

سرمربی بارسلونا کسب ســه امتیاز در دیدار برابر اتلتیکو مادرید را مهم
عنوان کرد.
بارسلونا در هفته پنجم اللیگا میزبان اتلتیکومادرید است .لوییس انریکه
در نشســت خبری پیش از بازی گفت :آنها یکی از بهترین تیم های اللیگا
هستند و شــانس قهرمانی دارند .باید خیلی خوب کار کنیم و اشتباهات
کمتری داشــته باشیم .باید بازی کاملی ارائه دهیم تا بتوانیم پیروز میدان
شویم .بازی آسانی پیش رو نخواهیم داشت .اتلتیکو یکی از حریفان اصلی
مان است و ســه امتیاز این بازی اهمیت زیادی دارد .امیدوارم فردا شاهد
حضور تماشاگران باشیم حمایت آن ها به ما کمک خواهد کرد.
سرمربی بارســلونا درباره وضعیت بازیکنان تیمش اظهار کرد :در شرایط
خیلی خوبی قرار دارند و مشــتاق تمرین کردن هستند .با بازی کردن و
تمرین کردن ســرگرم می شــوند .از این پس باید زمان را بین بازیکنان
تقسیم کرد.
او در ادامه افزود :روش بازی نیمار را می پسندم.
انریکه در پایان درباره آنتوان گریزمــان گفت :به خاطر بازی اش یکی از
بهترین مهاجمان جهان است .نمی توانم او را در فهرستی قرار دهم.

عالقه مورینیو به ستاره
نیمکت نشین رئال

نیمار :مسی ما را بهترین تیم جهان
کرده است

ستاره برازیلی بارسلونا قهرمانی در جام جهانی را رویای بزرگ فوتبالی خود
می داند .او همچنین به ســتایش از مسی پرداخت و تاکید کرد که عملکرد
درخشان این ستاره ارجنتینی باعث شــده تا بارسلونا بهترین تیم جهان
باشد.
به نقل  ،elsportنیمار توانســت تنها جامی را که برازیل در تاریخ خود به
آن دست نیافته بود برای تیمش به ارمغان آورد .ستاره بارسلونا با تیم ملی
فوتبال المپیک برازیل قهرمانی در المپیک ریو را تصاحب کرد.
او امیدوار اســت که بتواند با سلسائو قهرمانی در جام جهانی را هم تجربه
کند .نیمار که بازوبند کاپیتانی سلسائو را بر بازو می بندد گفت :من قهرمانی
در جام جهانی را در سر دارم .بسیار دوست دارم که بتوانم چنین جام بزرگی
را باالی سر ببرم .قهرمانی در جام جهانی یک رویای بزرگ برای من است و
نهایت تالش خود را به کار می گیرم تا این رویا را عملی کنم.
جام جهانی  2014که به میزبانی برازیل برگزار شد بهترین فرصت برای نیمار
بود تا به رویای خود برســد اما او با بدشانســی مواجه شد و در دیدار برابر
کلمبیا به شدت آســیب دید تا برازیل نتواند در غیاب بهترین بازیکن خود
عملکرد خوبی از خود نشان دهد و در نهایت با دو شکست تحقیر آمیز برابر
آلمان و هلند در جایگاه چهارم قرار گیرد.

آقای بان خواهان پایان دادن به جنگ در
سوریه شد.
نمایندگان آمریکا ،روســیه و کشورهای
دیگر در نیویورک در جلســاتی شرکت
داشتند که هدف آن جلوگیری از شکست
کامل آتشبس شــکننده در سوریه بوده
است.
جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا گفته
است که این آتشبس هنوز به طور کامل
شکست نخورده است .اما مارک ارو ،وزیر
امور خارجه فرانســه گفته که آمریکا و
روســیه تمام تالش خود را برای متوقف
کردن جنگ کرده اند( .بی بی سی)

زیدان :رونالدو و بیل برای بازی کامال
آماده هستند

ســرمربی رئال مادرید اعالم کرد که مهاجم
پرتگالــی و ولزی برای بــازی کامال آماده
هستند.
به نقل از آس رئال مادرید چهارشنبه شب در
هفته پنجم اللیگا به مصاف ویارئال میرود.
زینالدین زیدان در نشســت خبری پیش
از بازی گفت :میدانیم بازی ســختی پیش
رو داریم .بــازی خانگی دیگری برابر حریف
خیلی خوب پیش رو داریم .حریفی که تا به
حال شکست نخورده است.
ســرمربی رئال مادرید دربــاره وضعیت
بازیکنانــش گفت :وضعیــت کیلور ناواس

خیلی خوب است .پیشــرفت خوبی داشته
و بهتر شــده اســت .اما هنوز زمان دقیقه
بازگشــتش مشخص نیســت .گرت بیل و
کریستیانو رونالدو در شرایط خوبی هستند
و به صورت معمول تمرین کردند .هر دو ۱۰۰
درصد آماده هستند .او افزود :پهپه در دیدار
برابر اســپانیول دچار مشکالتی شد .اگر در
وضعیت خوبی قرار نداشته باشند استراحت
خواهد کرد چون شنبه نیز بازی دیگری پیش
رو داریم .همیشه با سه یا چهار مدافع بازی
میکنیم اما ایدهمان بر چهار مدافع اســت.
کریم بنزما نیز در شرایط خوبی به سر میبرد

و از لحاظ جسمانی خیلی بهتر شده است.
زیدان با شکســت اســپانیول به رکورد ۱۶
پیــروزی پیاپی پپ گواردیوال با بارســلونا
رسید .سرمربی مادرید در این رابطه اظهار
کرد :هنوز جامی فتــح نکردهایم .رکوردها
زیبا هستند .میخواهیم به کسب امتیاز خود
ادامه دهیم .میخواهیم تمرین و بازی کنیم
و برای پیــروزی تالش کنیم .اما هنوز جامی
به دســت نیاوردیم .راه دراز و سختی پیش
داریم .لحظات دشواری را پیش رو خواهیم
داشت .اکنون همه چیز خوب به نظر می رسد
و من تنها به بازی پیش رو فکر میکنم.

رسانه های انگلیســی از عالقه مورینیو برای جذب هافبک نیمکت نشین
رئال مادرید سخن به میان آوردند.
به نقل از دیلی میرر ،منچســتر یونایتد در فصل جابجایی تابستانی گران
تریــن خریدها را به نام خود به ثبت رســاند .این تیم در میانه میدان پل
پوگبا و هنریک میختاریان را جذب کرده است اما همچنان خط میانی این
تیم مشکالت جدی دارد.
روزنامه دیلی میرر نوشت که ایســکو گزینه مورد نظر ژوزه مورینیو در
فصل جابجایی زمستانی خواهد بود و ســرمربی پرتگالی شیاطین سرخ
نهایت تالش خود را به کار می گیرد تا بازیکن رئال مادرید را جذب کند.
ایسکو با وجود آنکه در بین هواداران رئال مادرید محبوبیت زیادی دارد
اما کمتر فرصت بازی به این بازیکن می رسد .او با وجود آنکه در تابستان
مشتریان زیادی داشت اما در نهایت تصمیم گرفت که در رئال بماند .رسانه
های مادرید اعالم کردند که او به خاطر فرزندش مجبور شد در رئال بماند.
ایســکو در فصل جاری هم کمتر فرصت بازی کردن را پیدا کرده است و
بعید به نظر می رســد که با این شرایطی که پیش می رود او در رئال باقی
بماند.

درخواست اکیپ از روزنامهنگاران:

به گریزمان رای بدهید

روزنامه فرانسوی از روزنامه نگاران اروپایی خواست برای جایزه توپ طال
به مهاجم فرانسوی اتلتیکو رای بدهند.
به نقــل از آس ،آنتوان گریزمان اکنون یکــی از برترین بازیکنان جهان
محسوب می شــود و می تواند عالوه بر عناوین گروهی در جوایز انفرادی
نیز با لیونل مسی و کریستیانو رونالدو رقابت کند .مهاجم اتلتیکو مادرید
با حذف بارسلونا و بایرن مونیخ تا فینال لیگ قهرمانان رسید اما تیمش در
پنالتی ها مغلوب رئال مادرید شد.
او همچنین در یورو  2016ســتاره تیم ملی فرانسه بود و با این تیم نیز به
فینال رســید اما در وقت های اضافه با گل ادر از پرتگال شکست خورد.
گریزمان در این بازی ها برترین گلزن و بهترین بازیکن شد .اکیپ روزنامه
فرانســوی به صورت آشــکار از روزنامه نگاران خواست به گریزمان رای
دهند تا این بازیکن توپ طال را کســب کند .اکیپ نوشــت :گریزمان می
تواند همچون زین الدین زیدان در جهان فوتبال موفق باشــد .سرمربی
کنونی رئال مادرید آخرین بازیکن فرانســوی بود که توانست توپ طال را
ببرد .این جایزه پس از قهرمانی فرانسه در جام جهانی  1998به او رسید.

