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مشاور ارشد سیاست خارجی مرکل با
تیم ترامپ دیدار میکند

انگال مرکل صدراعظم آلمان ارشدترین مشاور
روابط خارجی خود را بــرای گفتگو با دونالد
ترامپ و تیم اش به نیویارک می فرستد .گفته
می شــود که دولت آلمان نسبت به مواضع
سیاست های نامشخص ترامپ نگران است.

مجله خبری آلمانی «شپیگل» در شماره روز
شنبه خود گزارش داد که کرستوف هویزگن
مشاور ارشــد روابط خارجی و امنیتی انگال
مرکل برای گفتگو بــا دونالد ترامپ و برخی
چهره هــای که به عنوان اعضــای احتمالی

ناتو خویشتن داری خود
در قبال سوریه را
توجیه کرد

کشــتار مردم در حلب ســوریه جهان را شدیدا ً نگران
ساخته است .اما به نظر دبیر کل ناتو مداخلۀ این پیمان
نظامی در این منازعه وضعیت را بدتر خواهد ســاخت.
ســازمان ملل متحد روی یک مأموریت بشردوستانه در
سوریه می اندیشد .تأثیر و نفوذ روسیه و ایران در سوریه
پیوسته افزایش یافته اســت .بارک اوباما رئیس جمهور
ایاالت متحدۀ امریکا در پایان دورۀ ریاســت جمهوری
اش شدیدا ً تحت فشار قرار دارد ،زیرا او از اعزام قطعات
زمینی به کشــور درگیر جنگ داخلی سوریه خودداری
کرد .با درنظرداشت تحوالت فاجعه بار اوضاع در حلب،
حاال ســوال های متوجه پیمان ناتو نیز می شود .ینس
ســتولتنبرگ دبیر کل این پیمان از خویشتن داری ناتو
در منازعۀ سوریه دفاع کرد .او به روزنامۀ آلمانی «بیلد ام
زونتاگ» گفت که یک مأموریت نظامی وضعیت در سوریه
را بدتر خواهد ساخت و شمار بیشتر افراد بیگناه در آن
کشته خواهند شد .ستولتنبرگ افزود« :گاهی استفاده از
وسایل نظامی درست است ،مث ً
ال در افغانستان .اما گاهی
هزینۀ مأموریت نظامی بزرگتر از ســودمندی آن است.
برخی از چنین مأموریت ها به یک راه حل صلح آمیز نمی
انجامند و در بعض حاالت حتی راه غلط است ».دبیر کل
ناتو همچنان گفت« :اگر ما در برابر هر مشکل و هر فاجعۀ
بشری با وسایل نظامی پاسخ بگوییم ،جهان به جنگ ها و
رنج های بیشتر کشانده خواهد شد( ».دویچه وله)

کابینه او انتخاب شــده اند ،به ایاالت متحده
امریکا ســفر می کند .این مجله همچنان از
هویزگــن به عنوان سرســخت ترین منتقد
والدیمیر پوتین یادآوری نموده گفته اســت،
این مقــام آلمانی در نظر دارد با مایکل فالین
مشــاور امنیت ملی امریکا نیز دیدار داشته
باشد .به اساس این گزارش ،قرار است دیدار
مشاور روابط خارجی مرکل با گروه نزدیک به
ترامپ در اوایل هفته آینده انجام شود.
یکی از مقامات آلمان در گفتگو با خبرگزاری
آلمان نیز تائید کرده اســت که هویزگن قرار
اســت در آغاز هفته جاری به امریکا برود اما
از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرده است.
به بیان شپیگل ،پرســش های گوناگون در
مورد ترامپ و گــروه کاری روابط خارجی او
هنوز پاســخ نیافته مطرح بوده که با گرفتن
مســئولیت امور امریکا ،در بیستم جنوری
سال آینده چه خواهد شد .این مجله همچنان
عالوه می کند که ابهامات موجود باعث نگرانی
جدی دولت آلمان نیز شده است( .دویچه وله)

نگرانی از ائتالف روسیه-
ترکیه در سوریه

روســیه و ترکیه در تحــوالت اخیر در
حلب نقش مهمی ایفا کردند .حال پوتین
و اردوغان در فکر برگزاری «نشســت
سوریه» در قزاقستان هستند .در حالی
که غرب در حاشیه قرار گرفته ،نگرانیها
از «معاملهای روســی-ترکی» در سوریه
باال گرفته است.
روســیه ،ترکیه و ایــران نقش خود در
بحران ســوریه را در سطح دیپلماتیک
هم بــا جدیت دنبــال میکنند .آنطور
کــه وزارت خارجه جمهوی اســامی
ایران اعالم کرده ،وزیران خارجهی سه
کشــور  ۲۰دسمبر در مســکو به دیدار
هم میروند .مســکو و تهران همچنین
اعالم کردهاند که سرگئی الوروف ،مولود

چاووشاغلو و محمد جواد ظریف پیش
از این در مورد وضعیت سوریه و اوضاع
حلب با هم تبادل نظر کردهاند.
والدیمیــر پوتین ،رئیــس جمهوری
روســیه ،روز جمعه قالــب جدیدی از
گفتوگوهای صلح ســوریه را مطرح
کرد که در آن ترکیه به عنوان پشتیبان
تاکنــون مخالفان رژیم ســوریه نقش
پررنگتــری خواهد پذیرفت .شــهر
آســتانه ،پایتخت قزاقستان ،میتواند
گزینه احتمالی میزبانی نشست جدید
سوریه باشد .پوتین که در جاپان به سر
میبُرد ،افزود« :این نشست با نشست
ســوریه در ژنو در رقابت نیست ،بلکه
مکمل آن است»( .دویچه وله)

افغانستان در کرکت سنگاپور را
مغلوب کرد

تيم ملى ١٩ســاالن کرکت افغانســتان ،در رقابت هاى
آسيايى سنگاپور را شکست فاحش داد.
مســابقات کرکت  ١٩ساالن آســيايى ،هفتۀ گذشته در
ســريالنکا آغاز گرديد که تيم هــاى قهرمان ،در آن به
مصاف هم مى روند و به دو گروپ تقســيم شده اند؛ در
گروپ «ب» افغانستان ،پاکستان ،بنگلديش و سنگاپور؛
و در گروپ «الف» هندوستان ،سريالنکا ،نيپال و ماليزيا
با هم وارد ميدان مى شوند.
فريد هوتک سخنگوى کرکت بورد افغانستان ،به تاريخ
 ٢٨قوس به آژانس خبرى پژواک گفت که افغانســتان،
مسابقۀ سوم خود را با سنگاپور انجام داد.
نامبرده افزود که ورزشــکاران افغان؛ دراين بازى خوب

درخشــيدند ،تمام بازيکنان تيم سنگاپور را در  ١٨اور با
اجراى  ٧٣دوش از ميدان خارج کردند.
از جمع بازيکنان افغانستان ،يوسف زازى  ٤و نوين الحق
 ٢بازيکن را شکست دادند.
تيم  ١٩ســاالن افغانستان ،با از دست دادن يک بازيکن،
هدف متذکره را در چهار اور به دست آورده و سنگاپور را
به شدت درهم کوبيد.
از تيم ملى افغانستان؛ درويش رسولى با پرتاب  ١٥توپ،
 ٥٣دوش را اجرا کرد و بازيکن بهتر مسابقه اعالن گرديد.
دو روز پيش ،به سلسلۀ اين رقابت ها ،افغانستان پاکستان
را نيز شکست داده بود؛ اما افغانستان بازى نخست را به
بنگلديش واگذار کرد( .پژواک)

رئال مادرید با هت تریک رونالدو
قهرمان جام جهانی باشگاهها شد

رئال مارید در فینال جام جهانی باشــگاه ها کاشیما را
با هت تریک کریس رونالدو شکســت داد و قهرمان این
رقابت ها شد.
دیدار نهایی جام جهانی باشــگاه ها عصر دیروز بین دو
تیم رئال مادرید و کاشیما در جاپان برگزار شد .مادرید
در وقــت های اضافه چهار بر دو حریــف جاپانی اش را
شکست داد و قهرمان این بازی ها شد.
رئال مادرید از ابتدا تهاجمی بازی را شروع و خیلی زود
به گل دســت پیدا کرد .ضربه لوکا مودریچ را سوگاهاتا
دروازه بان کاشیما دفع کرد و توپ به کریم بنزما رسید.
مهاجم فرانســوی توانســت به راحتی در دقیقه  ۹گل
نخست بازی را به ثمر برساند.
نمایش ضعیف دارنده توپ طال امســال در نیمه نخست
قابل توجه بود .تیم جاپانی به تالش های خود ادامه داد

و در نهایت به گل دســت پیدا کرد .گاکو شیباساکی در
دقیقه  ۴۴بازی دروازه مادرید را باز کرد تا نیمه نخست با
تساوی یک بر یک به پایان برسد.
در نیمــه دوم در حالی که انتظار مــی رفت مادرید به
گل دوم برســد ،کاشــیما گل پیروزی را به ثمر رساند.
شیباساکی در دقیقه  ۵۲برای دومین بار دروازه مادرید
تحت هدایت زین الدین زیدان را باز کرد.
سفیدپوشــان که از نتیجه رقم خــورده متعجب بودند
خیلی زود بازی را به تساوی رساندند .بازیکنان کاشیما
روی لوکاس واسکس در محوطه جریمه خطا کردند و داور
نقطه پنالتی را نشــان داد .رونالدو پشت ضربه ایستاد و
آن را تبدیل به گل کرد.
مادریدی ها در ادامه بازهم فرصت گلزنی داشتند اما به
گل تبدیل نشد .در دقایق پایانی کاشیما چند بار دروازه
سفیدپوشان را لرزاند اما بازی با تساوی دو بر دو به پایان
رسید و در وقت های اضافه دنبال شد.
در وقت های اضافه ،مادریدی ها گل سوم خود را به ثمر
رســاندند .رونالدو با پاس زیبای بنزما در موقعیت خوبی
قرار گرفت و دروازه کاشیما را باز کرد تا با سه گل بهترین
گلزن این رقابت ها شود.
در ادامه ضربه بازیکنان کاشیما به تیرک دروازه برخورد
کرد .رونالدو دوباره با پاس تونــی کروس گلزنی کرد و
توانست در این بازی هت تریک کند .نیمه نخست وقت
های اضافه های چها بر دو به پایان رســید .در نیمه دوم
رونالدو تعویض شد و توپی از خط دروزاه ها عبور نکرد.

حمله انتحاری در یمن
دست کم  ۳۰کشته
بجا گذاشت

در نتیجــۀ یک حملۀ انتحاری در یک قــرارگاه نظامی در
جنوب یمن دســت کم  ۳۰سرباز کشته شــدند .به قول
خبرگزاری فرانس پرس ،این حمله روز یکشــنبه در شهر
بندری عدن صورت گرفته است.
مقامات نظامی و نیرو های نجــات یمن گفته اند که حمله
کننده بمب خود را در جمع ســربازانی انفجار داده اســت
که برای دریافت معاش خود در قرارگاه نظامی صف بســته
بودند .نخست از  ۲۰کشته در این سوءقصد سخن گفته شده
بود .مقامات یمن تا هنوز شمار دقیق کشته شدگان را نگفته
اند .ده ها سرباز دیگر در این حمله زخمی گردیده اند.
همین پایان هفتۀ گذشتۀ میالدی در یک حملۀ انتحاری در
یک قشلۀ عســکری در عدن  ۴۸سرباز کشته شدند .آنها
نیز برای دریافت معاش خود صف بســته بودند .مسئولیت
آن حمله را بعدا ً ملیشــه های جهادگرا و تروریست «دولت
اسالمی» به دوش گرفتند.
در یمن از ســپتمبر سال  ۲۰۱۴به اینطرف قطعات عبد ربه
منصور هادی ،رئیس جمهور سنی مذهب که به خارج فرار
کرده اســت ،در برابر شورشیان شــیعه مذهب حوثی ،که
از سوی ایران حمایت می شــوند ،و همچنان ملیشه های
دیگری کــه به علی عبداهلل صالح رئیس جمهور پیشــین
وفادار مانده اند ،می جنگند .از ماه مارچ  ۲۰۱۵به اینســو
یک ائتالف نظامی به رهبری عربســتان سعودی حمالت
هوایی را علیه شورشــیان انجام میدهد و به این ترتیب از
قطعات منصور هادی حمایت میکند( .دویچه وله)

ونزوئال طرح جمعآوری
اسکناس  ۱۰۰بولیوار را
به تاخیر انداخت

دولت ونزوئال که با مشکالت اقتصادی و بحران اقالم ضروری
مواجه است اعالم کرده طرح جمعآوری اسکناسهای ۱۰۰
بولیوار را تا ماه جنوری آینده بــه تاخیر میاندازد .اعالم
ناگهانی جمعآوری این اســکناس رایج طی روزهای اخیر
مشــکالت متعددی برای شــهروندان این کشور به وجود
آورده بود.
چند روز پیش نیکالس مادورو ،رئیس جمهور ونزوئال گفته
بود با تغییر سریع اسکناس  ۱۰۰بولیواری به سکه ،تبهکاران
و قاچاقچیان در مناطق مرزی فرصت تعویض آن را نخواهند
داشت.
اما منتقدان دولت میگویند که این تصمیم هم در راستای
تصمیمهای دیگری اســت که آقای مادورو از سر استیصال
برای مقابله با بحران اقتصادی گرفته بود.
در چند روز گذشــته هزاران ونزوئالیی ساعتها در صف
بانک ایستادند تا اسکناسهای  ۱۰۰بولیواری خود را تعویض
کنند .از ونزوئال گزارش شد که حتی گروهی چهارصد نفره
از مردم این کشــور برای خرید مواد غذایی بدون توجه به
بسته بودن مرز این کشور با کلمبیا ،به سوی شهری مرزی
در اورنا کلمبیا هجوم بردهاند( .بی بی سی)

رونالدو بهترین بازیکن
جام جهانی باشگاه ها شد

کریســتیانو رونالدو به عنوان بهترین بازیکن جام جهانی
باشگاه ها انتخاب شد.
در دیدار نهایی جام جهانی باشگاه ها رئال مادرید با نتیجه
 ۴بر  ۲کاشیما را شکســت داد .در این دیدار کریستیانو
رونالدو توانست هت تریک کند و نقش عمدهای در قهرمانی
تیمش داشته باشد.
رونالدو در  ۲دیدار این رقابتها چهار گل به ثمر رســاند
تا با رای کارشناســان بهترین بازیکن جام شود و توپ طال
مسابقات را به خود اختصاص دهد.
رونالدو پیشتر توپ طالی  ۲۰۱۶را نیز کسب کرده بود تا به
بهترین شکل سال  ۲۰۱۶را به پایان ببرد.

ایگواین :تنها رقیبمان برای
قهرمانی خودمان هستیم

مهاجم یوونتوس معتقد اســت هنوز تالش برای قهرمانی
تمام نشده و جدیترین رقیب یووه برای قهرمانی ،خودشان
هستند.
به نقل از فوتبال ایتالیا ،یوونتوس موفق شــد با برتری یک
بر صفر برابر رم جایگاه خود را در صدر جدول این رقابتها
تثبیت کند .زننده تک گل مسابقه ،گونسالو ایگواین بود .او
در چند هفته اخیر دچار افت گلزنی شده بود ولی با گل سه
امتیازی برای رم بار دیگر خودش را اثبات کرد.
گونســالو ایگواین بعد از بازی گفت :هنوز نباید فکر کنیم
قهرمانی در ایتالیا تمام شــده است .هنوز هیچ چیز قطعی
نشده اســت و هر تیمی میتواند قهرمان شود چراکه هنوز
نیمی از راه باقی مانده است .فکر میکنم جدی ترین رقیب
برای قهرمانی خودمان هســتیم .باید در بازیهای آینده
بسیار با دقت باشــیم و امتیاز از دست ندهیم .نباید فکر
کنیم همه چیز تمام شده اســت .االن همه چیز در دست
خودمان است و میتوانیم با حفظ روندی که داریم ،در پایان
فصل به جایگاهی که میخواهیم دست یابیم.

پیروزی سخت اینتر برای
فرار از بحران

اینتر با تنها گل آنتونیو کاندروا توانست ساسولو را شکست
دهد.
در هفته جاری رقابتهای لیــگ ایتالیا یک دیدار برگزار
شــد که در آن اینتر با یک گل ساســولو را شکست داد.
نراتزوریها بعدازظهر دیروز در هفته هفدهم سری آ ایتالیا
میهمان ساســولو بودند .در نیمه اول این دیدار تیم میزبان
روی ضد حمالت برنامهریــزی کرده بود و موقعیتهایی را
نیز از این طریق بهدست آورد ،مهمترین آن دقیقه  ۳۳رقم
خورد که هندانوویچ با شیرجهای تماشایی مانع گلزنی سبز
و مشکیپوشان شد.
در ادامه اینتر نبض بازی را در دســت گرفت و توانست با
ضربه کانــدروا دروازه میزبان خود را باز کند و این دیدار با
برتری یک بر صفر اینتر به پایان برسد.

نخستوزیر پولند تجمع
معترضان را رسوایی خواند

بئاتا شدوو ،نخســتوزیر پولند ،حرکت
معترضان بــرای محاصــره پارلمان این
کشور را به شــدت محکوم کرده و اقدام
مخالفانش را یک «رسوایی» خوانده است.
معترضــان در ورشــو در حمایــت از
نمایندگان مخالف قوانین جدید ،پارلمان
پولند را محاصره کردنــد .قوانین جدید
برای دسترسی خبرنگاران به نمایندگان
محدودیت ایجاد میکند.
دونالد توسک ،رییس شــورای اروپا ،از
دولت پولند خواســته است که به قانون
اساسی احترام بگذارد و حق آزادی بیان
را به رسمیت بشناسد.
پس از مخالفت ها کــه تا دیروقت جمعه
ادامه داشــت ،پولیس وارد عمل شد تا

مســیر خروج موترهای هــای مقامهای
دولتی را باز کند.
حزب حاکم پوپولیســت دســت راستی
پولند می خواهد تعداد خبرنگارانی را که
اجازه پوشــش فعالیت پارلمان را دارند،
محدود کند.
اعتراض نمایندگان مجلس باعث به تعویق
افتادن رایگیری بودجه در ســاختمان
اصلی پارلمان شــد .رایگیری در محل
دیگری انجام شد.
مخالفــان میگوینــد دولت ،بــا انجام
رایگیری در خصوص بودجه سال آینده
در خارج از ســاختمان اصلی پارلمان ،و
جلوگیری از حضور نمایندگان رســانهها
قانون را نقض کرده است( .بی بی سی)

کارمندان دولت باید به
ارزشهای بریتانیایی
سوگند یاد کنند

ساجد جاوید وزیر جوامع بریتانیا طرحی
را پیشنهاد کرده اســت که کارمندان و
مقامهای دولت ملزم به سوگند یاد کردن
به ارزشهای جامعه بریتانیا شوند.
آقای جاوید که پیشــنهاد خــود را در
هفتهنامه ساندی تایمز چاپ لندن منتشر
کرده اســت میگوید هنگامی که مردم
این کشــور ارزشهای آن را نپذیرفتهاند
نمیتوان از «تازه واردها» انتظار داشت که
این ارزشها از جمله مدارا را با آغوش باز
بپذیرند.
او از جمله به ارزشهایی چون دموکراسی
برابری و آزادی بیان اشــاره کرد و گفت
افراد تنها زمانی میتوانند «نقش مثبتی»
در جامعه داشته باشند که به این ارزشها
سوگند یاد کنند.

بر اســاس طرح آقای جاوید این سوگند
میتواند با صدای بلند و هنگام شــروع
کاری جدید یاد شود.
طرح آقای جاوید به این معناست که همه
کارمندان جدید دولت از جمله کارمندان
تازه بیبیســی و نظام بهداشت و درمان
ملی نیز در آســتانه شروع کار در پستی
جدید به ارزشهای اساسی جامعه بریتانیا
سوگند وفاداری یاد کنند.
پیشــنهاد آقای جاوید پس از انتشــار
گزارشی از لوئیس کیسی مطرح میشود
که در آن نسبت به «جدایی قومی» هشدار
داده بود .خانم کیســی در گزارش خود
نوشته است که بعضی از بخشهای جامعه
ارزشهای جامعه بریتانیا از جمله مدارا را
نمیپذیرند( .بی بی سی)

جشنواره ورزشی ویژه کودکان در
جوزجان آغاز شد

جشنواره ورزشی دو روزه ویژه کودکان با حضور بیش از
 ۲۵۰تن از کودکان در شهر شبرغان والیت جوزجان راه
اندازی شد.
امان اهلل فیضی ،رئیس فدراسیون فوتبال والیت جوزجان
به آژانس پژواک گفت که این جشــنواره به کمک بخش
فرهنگی سفارت بریتانیا در افغانستان روی دست گرفته
شده است.
وی گفت که در این رویداد ورزشــی بیش از  ۲۵۰کودک
دختر و پســر از نواحی مختلف شــهر شبرغان شرکت
کردهاند .رئیس فدراسیون فوتبال جوزجان خاطر نشان
کرد که شرکت کنندگان در دو روز برگزاری این جشنواره
در رشتههای مختلف از جمله فوتبال ،فوتسال ،والیبال و
پینگ پانگ به رقابت خواهند پرداخت.
فیضی افزود« :افغانســتان یک کشور جنگ زده است و
برای اطفال کمتر زمینه تفریحی مساعد است و اکنون را
راه اندازی این فیستیوال ما میخواهیم که اطفال مصروف

بازیهای ورزشی شوند».
وی از تاجران کشور خواست تا به کودکان بخاطر حضور
در رشتههای مختلف ورزشی یاری رسانند تا تبدیل شدن
به چهرههای قوی ورزشــی ،باعث افتخاری آفرینی برای
خود و افغانستان شوند.
رویا ملک یار از جمله شرکت کنندگان این جشنواره گفت
که برگزاری این گونه برنامههای ورزشــی زمینه تشویق
اطفال به ورزش و توسعه آن را در جوزجان فراهم خواهد
ساخت .وی اما با ابراز نگرانی از مزاحمت برخی افراد در
این والیت برای وزرشکاران دختر ،خواستار رسیدگی به
این مسئله از سوی مسؤالن محلی شد.
محمد صدیق فایض ،رئیــس اداره تریبت بدنی جوزجان
تائید کرد که مشکالت و چالشهایی برای دختران در این
زمینه وجود دارد و برخی افراد ســبب مزاحمت آنان می
شوند .وی وعده سپرد تا با جلب همکاری نیروهای امنیتی
به این مسئله رسیدگی کند( .پژواک)

ایبراهیموویچ در کنار مسی و رونالدو

ل  ۲۰۱۶نزدیک به
آمار گلزنی مهاجــم یونایتد در ســا 
ل مادرید است.به نقل از آس ،زالتان
مهاجم بارسلونا و رئا 
ن ژرمن را ترک
ایبراهیموویچ تابستان سال  ۲۰۱۶پاریس 
کرد و به منچستریونایتد پیوست .در شروع فصل از بازی
مهاجم سویدنی انتقاد میشد اما ایبرا با گلزنیاش نشان
داد بازیکن مهمی برای یونایتد محسوب میشود .او با دو
گلی که برابر وستبرومویچ به ثمر رساند ،تعداد گلهایش

را به  ۴۸رســاند و اکنون در لیگهای برتر اروپایی تنها
لیونل مسی و کریستیانو رونالدو آمار بهتری از او دارند.
مســی با  ۵۸گل و رونالدو بــا  ۵۲گل باالتر از مهاجم
سویدنی هستند .ایبرا دو بازی دیگر تا پایان سال ۲۰۱۶
پیشرو دارد و میتواند آمــارش را بهتر کند .یونایتد در
روزهای آینده برابر ساندرلند و میدلزبرو قرار میگیرد .از
طرفی مسی نیز دو بازی فرصت گلزنی دارد.

اتلتیکو ناسیونال در جام جهانی باشگاه ها
سوم شد

اتلتیکو ناسیونال با شکست آمه ریکا در ضربات پنالتی به
عنوان سومی جام جهانی باشگاه ها رسید.
دیدار رده بندی جام جهانی باشگاهها بین دو تیم آمهریکا
مکزیک و اتلتیکو ناسیونال برگزار شد .این بازی در وقت
های اضافه با تساوی دو بر دو به پایان رسید ،اتلتیکو در
ضربات پنالتی با نتیجه چهار بر سه پیروز شد و در جایگاه
سوم این رقابت ها قرار گرفت.
گل نخست این بازی در دقیقه  ۶وارد دروازه آمهریکا شد.

میگل سامودیو به اشتباه دروازه شان را باز کرد ۲۰ .دقیقه
بعد اتلتیکو گل دوم را نیز به ثمر رســاند .الخاندرو گررا
زننده این گل بــود .چند دقیقه بعد میچل ارویو یک گل
را جبران کرد تا نیمه نخست با نتیجه دو بر یک به پایان
برسد.
در نیمه دوم اوریبه پرالتا از رو نقطه پنالتی گل مساوی را
به ثمر رساند تا قهرمان در ضربات پنالتی مشخص شود.
در نهایت اتلتیکو توانست قهرمان شود.

