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ـديـر الـفـني لـرومـا أن أكـد إيـزيـبـيـو دي فـرانـشـيـسـكـو ا
ـواجـهات فـريـقه سـيـسـعى لـكـسـر تـفـوق بـورتـو في ا
باشرة بـينهما عنـدما يلتقيان في دور الـ 16من ا
دوري أبـطال أوروبـا.وأسفـرت قـرعة ثـمن النـهائي
الـتي أجــريت الـيـوم عن وقـوع رومـا في مـواجـهـة
بـورتـو حـيث يـستـضـيف رومـا لـقـاء الـذهاب في
ـبــيـكـو فــيـمـا ســتـقـام ـلــعب األو  12فـبــرايـر 
مــبـــاراة الـــعــودة فـي الــبـــرتـــغــال في  6مــارس
الـقادم.وقال دي فـرانشـيسـكو لـلمـوقع الرسمي
غلوب في دوري راحل خروج ا للنـادي: "العودة 
ـثابـة حلظة أخـرى مثيـرة لإلعجاب أبـطال أوروبا 

لهذا النادي".
وأضــاف: "الــقـرعــة فـي نـيــون قــررت أنــنــا سـنــواجه

بــورتــو الـذي حــقـق أكــبـر رصــيــد مـن الـنــقــاط في دور
اجملموعات ( 16نقطة) ويـحتل حاليًا قمـة الدوري البرتغالي
احملـلي".وأ دي فـرانشـيسـكـو: "أعلم أن الـلـقاءات الـسـابقـة ب
ـبـاراتـ الــفـريـقـ لـيــست رائـعـة بـالــنـسـبـة لـنـا لــكن في ا
قبلتـ سنحاول تغيير هذا السجل".والتقى الفريقان ا
من قـبل في  4 مـواجـهات رسـمـيـة فـاز بـورتو في

. مبارات وتعادال في مواجهت
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أسفرت قرعة دور الـ 16من بطولة
دوري أبــــــــــطــــــــــال أوروبــــــــــا عن
مواجهات نارية لبعض الفرق كما
هــــو مــــتــــوقع حــــيـث يــــصــــطـــدم
يـوفــنـتـوس مع أتــلـتـيــكـو مـدريـد
بينما يواجه بـايرن ميونخ نظيره

ليفربول في لقاء ناري.
وأوقعت القرعـة ريال مدريد في
مواجـهـة أياكس بـينـما يالقي
برشلونة فريق ليون ويواجه
ه مـانـشـسـتــر يـونـايـتـد غـر

باريس سان جيرمان.
كما يلتقي مانشستر سيتي
نـظـيـره شـالـكه ويـصـطـدم
بــــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد
بـــتــوتــنــهـــام أمــا الــلــقــاء
األخـيـر فـيـجـمع بـ روما

وبورتو.
ـديـنـة وأقــيـمت الـقـرعـة 
نــــــــــــــــيــــــــــــــــون
الـسوي
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انيا مرة أخرى من أجل مواجهة قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه متحمس للغاية للعودة إلى أ

بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
وقع اني خالل تصريحات  درب األ وحول القرعة التي أوقعت الريدز في طريق البافاري قال ا

ناديه الرسمي: "القرعة صعبة لكنها جيدة.. كان من الواضح أنها ستكون صعبة".
انيا.. لدينا وقت من وأضاف: "بايرن ميونخ فريق كبير لكن بالنسبة لي من الرائع الذهاب إلى أ
لعب أجل االستعداد للمباراة ونتمنى أن يكون جميع الالعب متاح نحن جميعًا نعرف أن ا

واألجواء هناك ستكون رائعة".
وواصل مدرب بوروسيا دورتموند السابق: "ستكون رحلة رائعة جلماهيرنا فميونخ مدينة جميلة

انية أكثر من أي دوري آخر". والرحلة لن تستغرق طويلًا.. نعرف الكرة األ
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أسفـرت قـرعة دور الـ 32من بطـولة
الـدوري األوروبي الـتي اقـيمت في
مــديــنــة نــيــون الــســويــسـريــة عن
صـــراع إســبـــاني إيــطـــالي فـــيــمــا
حـمـلت مــواجـهـتـ ســهـلـتـ عـلى

الورق لتشيلسي وآرسنال.
ـــقـــرر أن تــــقـــام مـــبـــاريـــات ومن ا
الــذهــاب في دور الـ 32من الــدوري
14 األوروبـــي يــــــــــــــــــــــــومــي  12و
ــقــبل في حــ فــبــرايـــر/شــبــاط ا

تُـلــعب مــبـاريــات اإليــاب يـومي 20
و 21من الـشــهــر نـفــسه.ويـصــطـدم
إشـبيـليـة حامل الـرقم القـياسي في
عدد مرات التـتويج باللـقب بنظيره
التــســيـو فـي مـواجــهــة إسـبــانــيـة

إيطالية مثيرة.
كما يواجه إنتر ميالن ونابولي كال
من رابــيـــد فــيــيــنــا وزيــوريخ عــلى
الترتيب في ح يـلتقي سبورتنج

لشبونة نظيره فياريال.
مثـلي إجنلترا يلعب أما بالنـسبة 
ـو في ح وقع تشـيـلسي أمـام ما
آرســنـال مع بــاتي بـوريــسـوف في
مواجهت سهلت نسبيًا بالنسبة

للثنائي اإلجنليزي.

بــشـاخـتــار.تـأهل إلى دور الـ 32من
الــدوري األوروبي  24 فـــريــقًــا من
ــســابـقــة نــفـســهــا (صـاحــبـا أول ا
مـــركـــزين في اجملـــمـــوعــات الـ 12)

ركز باإلضافة إلى  8فرق احتـلت ا
الــــــــثـــــــــالـث فـي دوري أبــــــــطــــــــال
أوروبـا.وقــسـمت الـفـرق الـ 32 إلى
مـسـتويـ قـبل إجراء الـقـرعة و
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وبــــخالف الــــنـــهــــائــــيــــ تالقى
الفـريقان في ربع نـهائي البـطولة
موسم 2015-2014 حيث انـتهت
مـــبــــاراة الـــذهــــاب عـــلى مــــلـــعب
فـيــسـيـنـتـي كـالـديـرون بــالـتـعـادل
السلبي قبل أن يفوز الريال إيابا
عـلى الـبـرنـابـيو 0-1 لـلـمـكـسـيكي
خابيير تشيتشاريتو بعد تمريرة
من كــريــســتــيــانــو.ويــأتـي أيــضـا
نـــصـف نــهـــائـي نـــســـخــة -2016
2017 والــــــــــذي ســــــــــجـل فــــــــــيه
الــبــرتــغـالـي هــاتـريـك في مــبـاراة
الــذهـاب عـلى الـبـرنـابـيـو قـبل أن
يـخـسر الـريـال إيـابا 1-2.وبـعـيدا
عن دوري األبـطال يـعرف األتـلتي
مــعـنى أن تـهــزم رونـالـدو فـحـدث
هــذا في كـأس الـســوبـر اإلسـبـاني
2014 بــــــــالـــــــتـــــــعـــــــادل 1-1 في
البـرنابـيو وسلـبيـا في فيسـينتي
كـالـديـرون وكـذا في نـهـائي كـأس
ــلك عـام 1-2 .2013 في الــوقت ا
ـبـاراة الـتي سـجل اإلضـافي فـي ا

فيها البرتغالي.

 تــــقــــســــيم الـ 16فـــــريق عــــلى
وعـــائــــ األول ضم مـــتـــصـــدري
اجملــمـوعــات والـثـانـي تـواجـد به

ركز الثاني. أصحاب ا
و سحب ورقة من الوعاء األول
قـبل أن تُـسـحب أخـرى من الـوعاء
الـثـانـي لـيـلــتـقي كل مــتـصـدر مع

ركز الثاني. فريق من أصحاب ا
وجتـــنب االحتــاد األوروبـي لــكــرة
ــواجــهــات بـ الــقــدم "يــويــفــا" ا
الفرق التي تواجـدت في مجموعة
واحــدة حـيث اسـتــبـعـد كل فـريق
عن مـــواجــهـــة من تــأهـل مــعه من
ذات اجملموعة في دور الـ.16كذلك
مــــنـــعـت الـــقــــرعــــة أي فــــريق من

مواجهة آخر من ذات البلد.
ن تـــصــدر ــلـك كل مــتـــأهل  و
مـــجــمــوعــته أفـــضــلــيــة خلــوض
مـــواجـــهـــة إيــاب دور الـ 16عــلى
مـلــعـبه بـيــنـمـا يــخـوض صـاحب
ركز الثاني لقاء الذهاب في عقر ا

داره.
وسـيـتم إستـخدام تـقـنيـة الـفيـديو
في األدوار اإلقصائية من البطولة
بدء من دور ثمن النهائي. مواعيد
مـبـاريات دور الـ16وتـقـرر خوض
مــواجـهــات ذهــاب ثـمن الــنــهـائي
على مدار أسـبوع مخـتلف في
أيـــــــــــــــــــام 12و13 و 19 و20 
ـقرر فـبرايـر/شـباط 2019. ومن ا
أيضًا إقامـة مباريات اإلياب خالل
شهر مارس/آذار 2019 على مدار
أيـــــام 5 و6 و 12 و13. أوقــــــعت
قـرعـة ثـمن نـهـائي دوري األبـطال
أتــلــتــيــكــو مــدريــد اإلســبــاني مع
يـــوفـــنــتـــوس اإليـــطــالـي وجنــمه
الـبـرتغـالي كـريسـتـيانـو رونـالدو
الــــذي ســــبـق وأقــــصـى الــــنــــادي
الـعـاصـمي 4 مـرات من الـبـطـولـة
بـل إن اثــنـــتـــ مــنـــهــا كـــانت في

النهائي عامي  2014 و2016.
وتـأهل أتـلـتـيــكـو لـثـمن الـنـهـائي
بــصـفــته ثـاني اجملــمـوعـة األولى
لـــيالقـي يـــوفـــنـــتـــوس مـــتـــصـــدر
اجملــــمـــوعـــة الـ.8ومن عـــنــــاصـــر
الفـريق اإليطالي يـبرز البـرتغالي

ســريــة وشـارك فــيــهــا اإلســبـاني
لــويس جـارســيــا جنم لــيـفــربـول
وأتلتيكو مـدريد السابق والالعبة

الفرنسية لورا جورج.
وكانـت قد تـأهلت الـفرق ال 16من

خالل دور اجملموعات .
الـتـصنـيف األول " أصـحـاب مـركز
الـــصـــدارة بـــدور اجملـــمـــوعــات" :
ــانــيـا" بــوروســيــا دورتـمــونــد "أ
وبـرشـلــونـة "إسـبـانــيـا" وبـاريس
سـان جـيـرمان "فـرنـسـا " وبـورتو
"الــبــرتــغــال"  وبــايــرن مــيــونــيخ
ــانــيــا"  ومــانــشــســتــر سـيــتي "أ
"إجنـــــلـــــتــــــرا" وريـــــال مـــــدريـــــد
"إسبانيا" ويوفنتوس "إيطاليا" .
التـصنـيف الثـاني "أصحـاب مركز
الــوصـــافــة بــدور اجملـــمــوعــات" :
أتـــلــتــيـــكــو مـــدريــد "إســبـــانــيــا"
وتـوتـنـهـام "إجنـلـتـرا" ولـيـفـربول
ــانـــيــا" "إجنــلـــتــرا" وشـــالــكـه "أ
وأيــــاكـس "هــــولـــــنــــدا" ولــــيــــون
"فـــرنـــســــا" ورومـــا "إيـــطـــالـــيـــا"

ومانشستر يونايتد "إجنلترا".
ـتـأهـلـ  4فـرق وضــمت قـائـمــة ا
إجنليزية هي: توتنهام هوتسبير
لــيـفـربــول مـانــشـسـتــر يـونــايـتـد

ومانشستر سيتي.
كمـا تواجد  3 فرق إسـبانـية هي:
ريــــال مــــدريــــد بــــرشــــلــــونــــة
وأتـلـتيـكـو مـدريـد إلى جانب
ــــانـي بــــايــــرن الـــــثالثـي األ
مــــــيـــــونخ بــــــوروســـــيـــــا

دورتموند وشالكه.
ومن إيــــطـــالـــيـــا تـــأهل
الـثــنــائي يــوفـنــتـوس
ورومـا كــمـا تـواجـد
بــــــــــاريـس ســـــــــان
جــيـرمــان ولـيـون
من فــرنــسـا إلى
جـــــانب أيـــــاكس
أمـــــــســـــــتــــــردام
الـــــهــــــولــــــنـــــدي
وبــــــــــــــورتــــــــــــــو

البرتغالي.
طــــريــــقــــة إجــــراء

القرعة
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ـقـرر لهـا يوم 19 سـيعـاني لـيون الـفرنـسي من غـياب جنـمه عن مـواجهـة برشـلـونة اإلسـباني ا
بيك قبل ضـمن الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبـطال أوروبا على ملعب "بارك أو فبراير ا
لـيون".وذكرت صحيفـة "موندو ديبورتيـفو" اإلسبانية أن نـبيل فقير جنم وقائـد ليون سيغيب عن
مـواجـهـة الـبـارسـا بــسـبب اإليـقـاف بـعـد حـصـوله عـلـى اإلنـذار الـثـالث خالل مـبـاراة شـاخـتـار
دونيـتـسك األوكراني في خـتـام دور اجملمـوعات.ويـعـد فقـيـر أحد أفـضل العبـي ليـون وتألق في
ـوسم حـيث خاض  5 مـبـاريـات سـجل فـيـها 3 أهـداف وصـنع 2 دوري أبـطـال أوروبـا هـذا ا
لـيــسـاهم في تـأهل فــريـقه لـثـمن الــنـهـائي.جـديـر بــالـذكـر أن لـيـون تــأهل كـوصـيف لــلـمـجـمـوعـة
السادسـة خلف مـانشسـتر سـيتي بـينمـا تصدر بـرشلـونة اجملمـوعة الـثانيـة وحلق به توتـنهام

كوصيف.

ويضم الفريق اإليطالي في الوقت
احلــــالي العــــبــــ ســـبـق ومـــروا
بـاألتــلـتي مــثل الـكــرواتي مـاريـو
مـاندزوكـيـتش الذي لـعب لألخـير
في موسم 2015-2014 قادما من
ـــاني.وشــارك بـــايــرن مـــيــونخ األ
مـانـدزوكـيتـش مع األتلـتي في 43
مــبــاراة وسـجل  20هــدفــا لــكـنه
عـــجـــز عن الـــتـــأقــلـم مع أســـلــوب
ــدرب األرجـــنـــتــيـــني ديـــيـــجــو ا
ســيـــمــيـــوني ولــهـــذا انــتـــقل في
الصيف التـالي إلى اليوفي مقابل
 19ملـيون يـورو.ويظـهر في فريق
مـاســيــمــلــيــانـو ألــيــجــري أيــضـا
ــانـي ســامي خــضـــيــرة الــذي األ
ســـبق وواجه األتــلـــتي كالعب في
صـفـوف ريـال مـدريـد من ضـمـنـهـا
نـــهـــائـي لـــشـــبـــونــة 2014 وكــذا
اجلناح البرتغالي جواو كانسيلو
الـذي واجه الـ"روخـيـبالنـكوس" 4
مــرات حـــيـــنــمـــا كـــان العـــبــا في
صــفــوف فـالــنــســيــا ويـحــمل في

جعبته 4 هزائم.
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كـريسـتيانـو رونالـدو الذي انـتقل
إلـيه هـذا الصـيف من ريـال مـدريد
اإلســـبــاني مــقــابل  100مــلــيــون
يـورو.ولم يـتـمكن أتـلـتـيكـو مـدريد
قط من عبـور مرحـلة إقصـائية في
دوري األبطال أمام فريق لعب فيه
رونــالـدو الـذي جنح فـي الـتـفـوق
رات الـ 4الـتي واجـهه فـيـها في ا
في الـ"تـشـامبـيـونزلـيج" مع فـريقه
الـسـابق ريـال مـدريـد.وتـظل ذكرى
نهائي لشبونة عام  2014 خالدة
حـيــنــمــا جلــأ الــفــريــقــان لـلــوقت
عبر اإلضافـي بعـد التـعادل 1-1  
رأسـيـة سـرجـيـو رامـوس الـقـاتـلـة
في الـــــوقت بـــــدل مـن الــــضـــــائع
ـــبـــاراة فـي الـــوقت لـــتــــنـــتـــهـي ا
اإلضافي 1-4.وتأتي ذكرى نهائي
2016 هـي األخـرى بــعــد انـتــهـاء
ــــبــــاراة في وقــــتــــهــــا األصــــلي ا
واإلضافي 1-1 لــيـلـجـأ الـفـريـقـان
لــــركالت الــــتـــرجــــيـح ويـــســــجل
كريستـيانو الركلـة األخيرة ويفوز

الريال باللقب.
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مـراعـاة عـدم مـواجــهـة فـريـقـ من
نــــــفـس الــــــبـــــــلــــــد أو مـن نــــــفس
ــســتــوى األول اجملــمــوعــة.وضم ا
أصـحـاب الصـدارة في اجملـمـوعات

رتبة معز الـشرقي في مركـزه في ا
340 والـثالث عـربـيا.فـي ح شـهد
التـصنـيف تراجع العـب عرب من
مراكـزهم للخـلف عن آخر تـصنيف
ـــصــري كــر لـــهم فــقـــد تــراجع ا
مــأمـون  13مــركــزا دفــعــة واحـدة
ـيا والرابع ـرتبة  376عا ليـحتل ا
عـربـيـا.كـمـا تـأخـر مـواطـنه يـوسف
حسام  9مراكـز للـخلف لـيأتي في
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شهـد التـصنـيف احتـفاظ  3 العب
ـراكـزهم عن آخـر تـصـنيف عـرب 
لـــهـم فـــمـــازال الــــتـــونـــسـي مـــالك
اجلزيـري يـحافظ عـلى ترتـيبه في
ـرتـبـة الـ ?45مـسـتـمـرا أيـضـا في ا

الصدارة العربية.
ـصري محمد صفوت كما يحافظ ا

ــــرتــــبـــة 194 عـــلـى مـــركــــزة في ا
والثـاني عربـيا واستـمر الـتونسي
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قــال فـــيــلـــيــبـــو إنــزاجي أســـطــورة
ـديـر الـفـنـي لـبـولـونـيـا إن مــيالن وا
الـروســونـيـري ال زال فـي قـلـبه وذلك
قـبل مـواجهـة الـفـريقـ غـدًا الـثالثاء
في اجلــــــــولــــــــة الـ 16 مـن الـــــــدوري

اإليطالي.
وأوضح إنزاجي في تـصريـحات نقـلها
مــوقع "كـالــتـشــيـو مــيـركــاتـو" اإليــطـالي:

"جاتوزو صـديق رائع لي حتدثنـا منذ فتـرة عندما
ــتــاعب.. ســيـكــون يــومــا خــاصـا كــان يــعــاني بــعض ا

بالنـــــــــسبة لي ميالن دائما في قلبي".
بـيـاكـوس بـالدوري األوروبي إذا وأضـاف: "في مـبـاراة أو
باراة  100 مرة سنفوز في  99مـنها خاصةً إذا أُعيدت ا

كان يتواجد سوسو في اللقاء ألنه العب يصنع الفارق".
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أعـــلن االحتــــاد الـــدولـي لـــلــــتـــنس
ي لـالعـــبـــ الــــتـــصـــنــــيف الــــعـــا
احملــتــرفــيــ رجــال في نــســخــتـة

احلديثة لهذا األسبوع.
وشـهد الـتـصـنيف  3مشـاهـد حول
ــراتـب الــتي احــتـــلــهــا الالعــبــ ا
الـــعــــرب يـــرصـــدهــــا  في ســـيـــاق

التقرير التالي.

جون وول
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وشـارك كـنتـافـيوس كـولـدويل بوب
كبديل وسجل  25 نقطـة مع ليكرز
الذي فاز بثالث من مبارياته األربع
الـسـابقـة وأضـاف كـايل كـوزما 20

نقطة وليبرون جيمس  13نقطة.
ولم يـــــشــــارك بـــــرانــــدون إجنــــرام
وراجون رونـدو وجافـال مكجي مع
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أحـرز جـون وول  40 نـقــطـة ومـرر
 14كـرة حـاسـمة لـيـحـقق واشـنطن
ويـزاردز فــوزا سـاحــقـا عــلى لـوس
أجنـلــوس لـيـكـرز 110-128 ويـضع
حدا ألربع هزائم متـتالية في دوري

. كرة السلة األمريكي للمحترف

ليـكرز بـسبب اإلصـابة بـينـما غاب
مايكل بيزلي ألسباب شخصية.

ـاني دانـيـال ومن جـانـبه واصل األ
تــايس جنـاحـه مع فـريق بــوسـطن
ســلــتــيــكس وقــاد الــفــريق لــلــفـوز

(108-129) عـــــــــــــــــلـى
ضـــــيــــفه أتـالنــــتــــا
هــــوكـس مــــســــاء
اجلـــمــــعــــة في
دوري كـــــــــــــــــرة
السلة األمريكي
.وس للمحترف
جل تـــــايس 18
نـــــــقـــــــطــــــة و7
مـــــتــــابـــــعــــات
وتـمــريـرة
حـــاسم

ــبــاراة لـــيــؤكــد ة واحــدة خـالل ا
ــتـمـيـز الـذي ـسـتـوى ا مـواصـلــة ا
ظـهـر علـيه خالل األسـابـيع الـقلـيـلة

اضية. ا
وحقق سلتيكس الفوز الثامن على
ــركــز الـــتــوالي لــيــحــتـل الــفــريق ا
اخلـــامس بـــجـــدول مـــجـــمـــوعــة
الــشـرق فــيــمـا يــحــتل أتالنــتـا
ـركز األخـير في نفس هوكس ا
اجملـــــمــــوعــــة بــــعـــــدمــــا مُــــني
ــة الــثـــانــيــة عــلى بـــالــــــــهــز
التـــــــوالي والسادسة في آخر
 7 مـبــاريـات خـاضـهـا

سابقة. با

دوري كرة السلة االمريكي للمحترف

ــيــا واخلــامس ــرتــبــة  401 عـــا ا
عربيا.فيما شهد التصنيف تقدم 4
ــراكــزهم إلى األمــام عن العــبــ 
آخـــر تــصــنـــيف لــهم حـــيث تــقــدم
الــتـونــسي عــزيـز دوقـاز  7 مـراكـز
ــيــا ــرتــبــة  445 عــا لــيــأتي فـي ا
كأفـضل مـركز يـحقـقة الالعب خالل
مـشـواره والسـادس عـلى الصـعـيد
ـغـربي األمـ الـعـربي.كـمـا تــقـدم ا
وهـاب مـركزين إلى األمـام لـيـحتل
يـا وعلى الـصعـيد ركز  459 عـا ا

رتبة السابعة. العربي جاء في ا
وأيــضـا حــقق الــتــونـسي ســكــنـدر
مـنـصـوري صـعـودا كـبـيـرا بـعـدمـا
تـقـدم 85 مــركـزا لألمـام لــيـأتي في
ـــيـــا كـــأفـــضل ـــرتـــبـــة  530 عـــا ا
ي لـه وعلى الـصـعـيد تـصـنـيف عا

رتبة الثامنة. العربي تقدم إلى ا
كـمـا تـقـدم الـلـبـنـاني هـادي حـبيب
رتبة  13 مركزا لألمام لـيأتي في ا
ـيـا بـيـنمـا عـلى الـصـعـيد  610 عـا

العربي تراجع للمركز التاسع.

العب التونسي
معن الشرقي

الـ 12 إلـى جــــانب أفــــضل 4 فــــرق
ـــــركـــــز الـــــثـــــالـث في احـــــتـــــلـت ا

مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ــســـتــوى الـــثــاني في حـــ ضم ا
ـــــركــــز الـــــثـــــاني في أصـــــحــــاب ا
اجملموعات الـ 12 إلى جانب أسوأ
ــركـــز الــثــالث  4فــرق جـــاءت في ا
ـــقـــرر أن بــــدوري األبـــطـــال.ومـن ا
ــــســـتـــوى األول تـــخــــوض فـــرق ا

مباراة اإلياب على أرضها.
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ـسـتـوى األول: بايـر لـيـفـركوزن - ا
ريــد بـول ســالــزبــورج - زيــنـيت -
ديـنــامــو زغـرب - آرســنــال - ريـال
بيـتيس - فـياريـال - فرانـكفورت -
جـينك - إشـبيـليـة - دينـامو كـييف
- تشيـلسي - نابولي - فـالنسيا -

إنتر ميالن - بنفيكا.
ــــســـتــــوى الــــثــــاني: زيــــوريخ - ا
ســــيــــلــــتــــيك - سـالفــــيــــا بـــراج -
فـنربـخـشة - سـبورتـنج لـشبـونة -
ــبــيــاكــوس - رابــيــد فــيــيــنــا - أو
ـو - كــراسـنـودار - التـســيـو - مــا
رين - باتي بوريسوف - فيكتوريا
بـلـزن - كـلـوب بـروج - شـاخـتـار -

جالطة سراي.

واجهات األخرى يلتقي وفي أبرز ا
سـيـلـتيك نـظـيره فـالـنـسيـا ويـلعب
جـــالـــطــة ســـراي أمـــام بـــنــفـــيـــكــا
ويـصـطـدم آيـنـتـراخـت فـرانـكـفورت


