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التـقـديـم

ك��رة القدم جتمع اليمني��ني كام هي العادة، فبع��د ان كان نجوم 
الك��رة اليمنية الس��باقون إلعادة الوح��دة اليمني��ة )رياضيا( قبل 
حتقيقها )سياس��يا عام 1990( من خالل املسابقات الرياضية ، بني 

الفرق الرياضية من شطري الوطن .

فالي��وم التاري��خ يعيد نفس��ه ، وك��رة القدم توح��د اليمنيني من 
خمتلف االطياف، وس��ط ما يش��هده الوطن من انقسامات، ومنتخب 
اجلمهوري��ة اليمنية يش��ارك للم��رة االوىل يف هنائيات امم اس��يا بعد 
توحي��د الوطن، اذ كان منتخب الش��طر اجلنويب قد تأهل يف نس��خة 
1976 يف اي��ران، كتأهل وحيد هلذه املس��ابقة القاري��ة قبل الوحدة 

اليمنية. 

التاريخ اليمين العريق يلتقي مع احللم االس��يوي الذي انتظرته 
اجلامه��ري اليمنية طويال، وها ه��م نجوم اليمن من كل تربته الطاهرة 

ميثل��ون املاليني يف امم آس��يا 2019، التي جتري احداثها بدولة االم��ارات ابتداء من اخلامس - يناير وحتى االول من 
فرباير، بتواجد كبار آسيا ونجومها يف هذه البطولة اهلامة .

التاريخ يعيد نفس��ه، فكام اوقعت القرعة منتخب الش��طر اجلنويب يف جمموعة ايران والعراق، ها هو منتخبنا يف 
ه��ذه البطولة يلتقي ضم��ن املجموعة الرابعة ايضا العراق وايران اىل جانب فيتن��ام، وكلنا أمل ان حيقق منتخبنا ما 

تصبو اليه اجلامهري اليمنية خالل هذه البطولة .

اجلمعي��ة اليمنية لإلعالم الري��ايض عرب جملس ادارهتا وفروعها يف املحافظات تس��اند املنتخب الوطين، وتعمل 
ب��كل االمكانيات والس��بل –داخليا وخارجيا- عىل تنوع صور املؤازرة والتش��جيع داخ��ل املالعب وخارجها، منذ 
املباريات الودية ابتداء بلقايئ الس��عودية واالمارات، وامتدادا لبقية اللقاءات الودية، وتتويج تلك املس��اندة خالل 

مباريات البطولة .

تدع��و اجلمعية كل اجلامه��ري اليمنية اىل الوقوف صفا واحداً مع منتخبنا الوط��ين، ونجومه الذين ميثلون الوطن 
الواحد، ليك تلك املساندة حافزا قويا لنجومنا من اجل تقديم افضل ما لدهيم ، رغم الظروف الصعبة التي شهدت 

استعداداهتم للبطولة بسبب ما مير به وطننا احلبيب .

نثم��ن اجلهود الت��ي بذلت إلخراج هذا االصدار )كأس اســيا 2019.. # اليمن _ تاريخ _ واســيا _ حلم (برعاية 
اجلمعي��ة، آمل��ني ان يكون اضافة للمكتبة الرياضية اليمنية،  مع ش��كرنا لكل اجلهود التي بذلت من زماليئ يف جملس 

ادرة اجلمعية وفروعها باملحافظات، من اجل دعم ومساندة املنتخب الوطين .
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املـقـدمـة
كأس اس��يا لكرة القدم ، هي املسابقة االهم عىل مستوى اكرب القارات، 
وتق��ام كل اربع س��نوات ، منذ انطالقتها ألول مرة عام 1956، بعد تأس��يس 
االحتاد االس��يوي بعامني، وتع��د هذه البطولة التي تس��تضيفها االمارات هي 
النس��خة 17، وهي االوىل التي تشهد مش��اركة 24 منتخبا بعد ان املشاركون 

فيها 16 منتخبا فقط .

وس��بق لإلمارات ان استضافت النسخة 11 عام 1996، وهي رابع دولة عربية 
حتتضن احلدث االسيوي )الكويت 1980، قطر 1988، لبنان 2000، قطر 2011( .

بالدنا تش��ارك للمرة االوىل منذ اعادة الوحدة عام 1990، وكان منتخب 
الش��طر اجلنويب قد ش��ارك يف النس��خة السادس��ة التي احتضنتها ايران عام 
1976)خرج حينها من الدور االول بعد خس��ارته من ايران والعرق(، وهلذا 

فان للمش��اركة طعم ورونق مميز ملنتخبنا الوطين، الذي مل تؤثر فيه الظروف الصعبة 
التي متر هبا بالدنا بسبب احلرب، والتي أثرت عىل عملية االعداد للبطولة .

اجلامه��ري اليمني��ة تّعول عىل نجوم منتخبنا بقيادة املدرب جان كوس��يان، لتحقيق نتائج جي��دة بالرغم من وقوع منتخبنا يف 
جمموع��ة صعب��ة - الرابعة- اىل جوار منتخبي العراق وايران، ونظريا س��يكون التنافس مع منتخ��ب فيتنام من أجل حصد املركز 

الثالث للتنافس عىل افضل اربعة حيققون املركز الثالث يف جمموعاهتم للعبور اىل دور 16 . 

ان مس��اندة منتخبنا الوطين هو واجب وطين، ومن هذا املنطلق تقوم اجلمعية اليمنية لإلعالم الريايض بدور كبري يف حش��د 
اجلامهري ورفع معنويات الالعبني ، ابتداء من املباريات الودية، والتنسيق لتشجيع مميز يف النهائيات، 

لقد اطلقت اجلمعية الوسم : # اليمن _ تاريخ _ واسيا _ حلم، وقد وجد هذا التفاعل اثره االجيايب يف نفوس الالعبني الذين 
عربوا عن ارتياحهم ووعدوا بتقديم كل ما بوسعهم من اجل اسعاد اجلامهري اليمنية .

كام رعت اجلمعية هذا االصدار )كأس اسيا 2019.. # اليمن _ تاريخ _ واسيا _ حلم ( اميانا منها بأمهية ارشفة التاريخ 
الري��ايض ملنتخبن��ا الوطين وللبطولة االس��يوية، وحتى يكون مرجعا للباحثني ع��ن ما يتعلق بك�أس أمم آس��يا لكرة القدم، منذ 

انطالقتها يف العام 1956، وحتى البطولة احلالية.

وهنا اتقدم بجزيل الش��كر ملجلس ادارة اجلمعية عىل دعمهم، وعىل رأس��هم االس��تاذ بشري س��نان -رئيس اجلمعية- وهي 
كذلك لكل الزمالء يف جملس االدارة وفروع اجلمعية باملحافظات عىل مساندهتم يف انجاز هذا االصدار.

امنيايت – كام هي لكل اجلامهري اليمنية – ان يقدم نجوم منتخبنا الوطين عرضا يلبي الطموحات ، فهم ميثلون الوطن الواحد 
والشعب الواحد، وحيملون راية اجلمهورية اليمنية .

كذلك كل االماين للمنتخبات العربية بتصدر جمموعاهتا، والوصول ملنصات التتويج، ليكون بطل 2019 عربيا بإذن الله تعاىل، كام 
كانت الكويت عام )1980( والسعودية اعوام )1984،1988،1996( والعراق عام 2007.
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اسطورة الكرة اليمنية 
علي مسحن المريسي 
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كرة القدم اليمنية
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كرة القدم في جنوب اليمن

لليمن تاريخ عريق يف ممارسة كرة القدم، ليس فقط عىل مستوى اجلزيرة العربية واخلليج ، بل عىل مستوى اسيا ان مل نقل عىل مستوى  العامل، 
عىل اعتبار ان ممارسة اليمنيني لكرة القدم سبقت دوال كثرية، فقبل ان تعرف الكثري منها كرة القدم، كان جنوب اليمن وحتديدا مدينة عدن متارسها. 
ففي عام 1887م تأس��س أول ناد حتت اس��م نادي الفرس , وكان مقره يف حي الطويلة بجانب صهاريج عدن , ويف 1902م تم تأس��يس نادي التنس 

العدين ومقره يف حي القطيع بكريرت .

ويعد نادي االحتاد املحمدي ) ام ، يس ، يس ( – الذي سمي يف  18 يوليو 1975 بالتالل برئاسة ياسني سعيد نعامن- وهو اول نادي ريايض تم 
تأسيسه يف عدن عام ) 1905م ( –أي بعد تأسيس االحتاد الدويل لكرة القدم بعام واحد- وعرف النادي بتارخيه الكروي احلافل باالنتصارات . ويقع 
مبىن النادي يف حي القطيع مبدينة كريرت، تىل ذلك تأس��يس الكثري من االندية كنادي احلس��يين )1924(، ونادي ش��باب التواهي )1933م( ، ونادي 
الشبيبة املتحدة يف الشيخ عثامن )1939م( ونادي شباب اجلزيرة )1951م(، ونادي الشباب اليمين )1952م(، ونادي االحرار الريايض )1954م(.

وقد فرض تأسيس تلك االندية تكوين هيئة لتدير النشاط الريايض فيام بينها، وهلذا الغرض تأسست اجلمعية الرياضية العدنية يف عام ) 1934م 
( بإيعاز من حكومة االدارة الربيطانية لعدن ويف ذات العام دش��نت أول دورة تنافس��ية يف تاريخ كرة القدم عىل كأس  ) روزاريو ( وهو أول س��كرتري 

للجمعية وأمني ماهلا ) معني ( وهو هندي االصل .

وش��هد عام ) 1945م ( تعيني أول س��كرتري وأمني مال عريب جنويب يدعى ) املسرت ( حممد س��عيد عقريب، الذي يعود له الفضل يف تأسيس اول 
حركة كش��فية يف املنطقة تدعى ) الفرقة الكش��فية العدنية االوىل ( بالتعاون مع املس��تبرش االرسايل الطبيب ) برتي ( رئيس مؤسسة ) كيت فالكوتر ( 

االرسالية بالشيخ عثامن وهو اسكتلندي .

وش��هد ع��ام  ) 1945م ( حت��وال كبريا يف نش��اط اجلمعية بإدخال أعضاء من جمل��س أدارهتا من أبناء عدن ألول م��رة وخاصة بعد صدور قانون 
أنشائها يف ) 26 نوفمرب 1943م ( أذ متكن كل من حممد سعيد العقريب.

وعبده عيل أمحد وسامل ابراهيم من التعيني يف جملس ادارهتا ، وقد اسهم ذلك يف تأسيس املزيد من األندية الرياضية التي وصل عددها يف عدن 
إىل ) 64 ( ناديا يف عام ) 1966م ( .

اما عىل مس��توى املالعب فقد تم يف عام 1905 انش��اء ملعب املجمع البلدي ) الذي حتول عام 1968 اىل ميدان احلبييش( نس��بة للشهيد حممد 
عيل احلبييش، الذي استش��هد يف العام 1964م .ويف عام 1975 تم إضافة مدرجات إس��منتية للملعب وبعض امللحقات األخرى وتم افتتاحه رس��مياً 

مبباراة مجعت بني منتخبي مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية واملنتخب العراقي وفاز فيها األول هبدفني هلدف.

وبعد اس��تقالل جنوب اليمن عن بريطانيا )30 نوفمرب 1967( تأس��س »احتاد كرة القدم« يف 18 يناير 1968م عىل انقاض »اجلمعية الرياضية 
العدني��ة«، برئاس��ة عب��ده عيل امحد . ويف »املؤمتر الريايض العام األول« ع��ام 1973م تم دمج االندية وتقليصها، كام ح��دد االحتاد يف تعميمه الصادر 

بتاريخ 5 سبتمرب 1976 م اجراء اول انتخابات لألندية يف جنوب اليمن .

يف العام 1976، شارك منتخب جنوب اليمن لكرة القدم يف كأس آسيا اىل جانبي منتخبي العراق ايران ، وقد خرس أمام منتخب العراق بنتيجة 0-1 وامام 
منتخب إيران بنتيجة 0-8. ومل يشارك املنتخب اجلنويب يف كأس العامل طوال تارخيه اذ أقيص من الدور األول للتصفيات عىل يد البحرين يف تصفيات 1986. 

لعب املنتخب اجلنويب أول مباراة دولية له ضد منتخب اجلمهورية العربية املتحدة لكرة القدم يف 2 /9/1965 وخرس بنتيجة 0-14 ، فيام كانت 
آخر مباراة دولية له ضد منتخب غينيا يف 5 /11/1989م وخرسها بنتيجة 0-1. وكانت خس��ارته من اجلزائر 16 مقابل هدف وحيد يف 17/8/1973م 

وهي اكرب خسارة، فيام كان الفوز عىل موريتانيا 0-2  يف 12/10/1976م وهو اكرب فوز.

 توقف املنتخب اجلنويب عن املشاركة عندما احتد شامل وجنوب البالد عام 1990 لتشكيل اجلمهورية اليمنية.
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كرة القدم في شمال اليمن

عرفت املناطق الساحلية يف اليمن الشاميل ممارسة كرة القدم قبل غريها، اذ كانت مدينة احلديدة بحكم - وجود امليناء الرئيس للبالد فيها- احد 
اهم املدن التي متارس اللعبة.

فقد كان بحارة السفن التجارية التي حتط يف امليناء، يستغلون تواجدهم يف املدينة للعب مع الفرق املوجودة فيها، وهذا انعش ممارسة كرة القدم 
فيها وجعلها تستقطب العبني ليس فقط من املحافظات الشاملية بل من اجلنوبية كذلك .

ويعد نادي اهيل احلديدة املعروف باألهيل الساحيل، اقدم االندية يف احلديدة اذ تأسس عام 2591 وتبعه نادي اجليل ثم الشباب واللذين دجما 
يف )شباب اجليل( واخر االندية هو اهلالل .

شهدت العاصمة صنعاء انشاء عدد من االندية من ابرزها االهيل، الذي بدأ نشاطه يف ثالثينيات القرن املايض عام 4391 وسمي نادي األهايل 
واملقصود  بذلك الوقت أهايل صنعاء القدمية وبعدها تم حتويل االس��م إىل فريق أهيل صنعاء تأثراً بفريق األهيل املرصي، وقد تأس��س النادي رس��مياً 
عام 2591م، وحصد أول كأس له عام 4591م وكانت كأس صغرية تسلمها الفريق من اإلمام أمحد محيد الدين يف إحدى املسابقات املقامة بتعز بعد 
خس��ارته من فريق األمحدي ، ثم تأس��س نادي الوحدة سنه 4591 حتت اسم نادي اجلمهورية حتى عام 8591 ثم تغري اسمه إىل اسم نادي اهلالل، 
واس��تمر حتت هذا االس��م حتى عام 7691 اذ تم يف هذا العام تغيري اس��مه إىل نادي الوحدة بصنعاء يف العام )4591(، كام ش��هدت مدينة تعز انشاء 
نادي أهيل تعز، ويعد واحدا من أقدم األندية الرياضية يف اليمن حيث تأس��س س��نة 0591م حتت اس��م املركز الثقايف وتوقف نشاطه بعد قيام الثورة 
اليمنية يف سبتمرب 2691م لكنه عاود نشاطه وأعلنت مرحلة تأسيس جديدة يف العام 9691م اىل جانب اندية : الطليعة )6691(، الصقر )9691(.

ويف مدينة إب تأسس نادي الشعب )4691( واالحتاد )6791( ويف البيضاء تأسس نادي شباب البيضاء )3691(

وبحس��ب تأكيد املستش��ار حممد عبد الوايل، فقد كانت املس��ابقات قبل عام 6791 تقام بني اندية حمافظات )صنعاء، احلديدة، تعز، اب( عرب 
اللجن��ة الرياضية التي تش��كلت يف ابريل 9691، لينتج عن ذلك تكوين املجلس الريايض يف اغس��طس 9691 )مبثاب��ة اللجنة االوملبية( ويف مارس 
0791 كان بداية العمل الريايض الرس��مي حيث انش��ئ املجلس االعىل للرياضة برئاس��ة حييى جغامن . وشغل امحد الكبيس وكيال للمجلس وحممد 

عبد الوايل امينا عاما.

 وبذلك يتضح االحتاد العام لكرة القدم مل يتأسس اال يف سنة 6791 )بحسب افادة الرئيس االول لالحتاد عيل الصباحي( وليس كام هو متداول 
ان تأسيسه كان يف 2691، حيث مل يكن هناك أي احتاد ألي لعبة يف ذلك الوقت. واما انضامم اليمن الشاميل لالحتاد الدويل فكان عام 0891 .

املسابقات الكروية املوحدة لفرق الشطرين

كان للرياضيني يف شطري اليمن قدم السبق يف التوحد الريايض الذي سبق التوحد السيايس )اعادة حتقيق الوحدة 0991/5/22( اذ تم اقامة 
مس��ابقة كأس 62 س��بتمرب كأول مسابقة كروية يش��ارك فيها ش��باب الوطن اليمين الواحد بأبطال الدوري مع منتخبات أخرى مشاركة من خمتلف 

حمافظات اليمن الواحد كمنتخب حمافظة إب وحمافظة تعز وحمافظة حرضموت وحلج واحلديدة.. 

ودشنت هذه املسابقة يف 72 سبتمرب 0891م، يف ملعب الشهيد الظرايف بالعاصمة صنعاء، وفاز هبا التالل من عدن.

كام حصل التالل )بطل الكأس يف املحافظات اجلنوبية( ايضا عىل كأس االستقالل 03 نوفمرب 1891م، بعد فوزه عىل أهيل صنعاء باعتباره بطل 
الكأس يف املحافظات الشاملية بثالثة اهداف نظيفة، وجرى اللقاء يف مدينة عدن وعىل ملعب الشهيد احلبييش .
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رؤساء االحتاد اليمني لكرة القدم
اول رئيس في جنوب اليمن

)اجلمعية العدنية لكرة القدم(   علي عبده احمد 1953

اول رئيس في شمال اليمن  علي الصباحي    1981 - 1976
اخر رئيس بجنوب اليمن  عبد اجلبار عوض 1989

اخر رئيس في شمال اليمن  علي محمد األشول  1989 - 1984
اول رئيس بعد الوحدة علي محمد األشول 2000 - 1990

ثاني رئيس محمد عبد االله القاضي 2004-2001
رئيس اللجنة املؤقتة

بقرار من وزارة الشباب بعد استقالة 
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تشكيل من الفيفا بسبب تدخل 
الوزارة بتشكيل جلنة مؤقتة ابراهيم الصعيدي  2005/11/10

الرئيس احلالي احمد صالح العيسي
 2006/3/20
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 المشاركة االولى في نهائيات كأس األمم اآلسيوية
 عليه له خسر تعادل فاز لعب البطولة               

قبل الوحدة  1976
  باسم 

  اليمن الجنوبي

2 0 0 2 0 9 

التأهل االول  2019
بعد الوحدة 

  

      

 المشاركة في تصفيات كأس األمم اآلسيوية
 1984 4 1 0 3 5 14 

1988 5 1 3 1 5 5 
1996 4 1 0 3 2 8 
2000 4 2 0 2 14 6 
2004 6 2 1 3 15 15 

2007 6 2 0 4 4 13 
2011 6 2 1 3 7 9 
2019 6 2 4 0 7 5 
 75 59 19 9 13 39 المجموع

2017 - 2003المنتخب اليمني في كأس الخليج العربي   
 عليه له خسر تعادل فاز لعب النتيجة البطولة

 2003  7/7 6 0 1 5 2 18 

1الدور  2004  3 0 1 2 1 6 

1الدور   2007   3 0 1 2 3 5 

1الدور   2009   3 0 0 3 2 11 

1الدور   2010   3 0 0 3 1 9 

1الدور   2013   3 0 0 3 0 6 

1الدور   2014   3 0 2 1 0 1 

1الدور   2017   3 0 0 3 0 8 

1الدور  المجموع  23 0 5 22 9 64 

 1986شطرين في تصفيات كأس العالم المشاركة االولى لل
 مجموعة عليه له خسر تعادل فاز لعب البطولة

سوريا   12 1 4 0 0 4  اليمن الشمالي 
 الكويت

 البحرين 7 4 1 1 0 2  اليمن الجنوبي 

2012 - 1963المنتخب اليمني في كأس العرب   
 عليه له خسر تعادل فاز لعب النتيجة البطولة

  - - - - - - لم يشارك 1963

 - - - - - - لم يشارك 1964

 24 1 3 0 0 3 الدور االول 1966

  - - - - - - لم يشارك 1985
  - - - - - - لم يشارك 1988
كلم يشار 1992  - - - - - -  
  - - - - - - انسحب 1998

لدور األولا 2002  4 0 1 3 5 13  

  7 3 2 0 1 3 الدور األول 2012

1الدور  المجموع  10 1 1 7 9 44 

  نهائيات كأس العالم
 بعد الوحدة

 بعد الوحدة تصفيات كأس العالم
 ع ل خ ت ف ل

 5 0 3 0 0 3 لم يتأهل 1990 
 13 12 3 2 3 8 لم يتأهل 1994
 7 10 2 2 2 6 لم يتأهل 1998

 8 13 1 2 3 6 لم يتأهل 2002
 11 6 3 2 1 6 لم يتأهل 2006
 4 4 2 1 1 4 لم يتأهل 2010
 2 0 1 1 0 2 لم يتأهل 2014
 17 5 7 1 2 10 لم يتأهل 2018

 67 50 22 10 12 35 - المجموع
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 )التصفيات للجولة الفاصلة والمجموعات(
 )جولة المباراة الفاصلة( 2016يونيو  2الخميس 
 اليمن 0 : 2 جزر المالديف
 )جولة المباراة الفاصلة( 2016يونيو  7الثالثاء 

 جزر المالديف 2 : 0 اليمن
 (6)المرحلة الثالثة المجموعة  2017مارس  28الثالثاء 

 طاجيكستان 2 : 1 اليمن
 (6)المرحلة الثالثة المجموعة  2017يونيو  13الثالثاء 

 اليمن 0 : 0 النيبال
 (6)المرحلة الثالثة المجموعة  2017سبتمبر  5الثالثاء 

 اليمن 2 : 2 الفلبين
 (6لثة المجموعة )المرحلة الثا 2017أكتوبر  10الثالثاء 

 الفلبين 1 : 1 اليمن
 (6)المرحلة الثالثة المجموعة  2017نوفمبر  14الثالثاء 

 اليمن 0 : 0 طاجيكستان
 (6)المرحلة الثالثة المجموعة  2018مارس  27الثالثاء 

 النيبال 2 : 1 اليمن

 اللقاءات الرسمية والودية
 رجال( -)دورة االلعاب األسيوية كرة قدم  1994/10/11

 اليمن 4 : 0 إيران
 )بطولة اتحاد غرب آسيا( 2012/12/15

 اليمن 2 : 1 ايران
 )تصفيات كأس العالم: آسيا( 1993/5/26

 العراق 1 : 6 اليمن
 )تصفيات كأس العالم: آسيا( 1993/6/16

 اليمن 3 : 0 العراق
 )بطولة اتحاد غرب آسيا( 2010/9/25

 اليمن 2 : 1 العراق
 ( )تصفيات كأس العالم: آسيا 2011/7/23

 اليمن 2 : 0 العراق
 )تصفيات كأس العالم: آسيا( 2011/7/28

 اليمن 0 : 0 العراق
 البحرين( - 21)خليجي  2013/1/12

 اليمن 2 :0 العراق
 منتخبات( -)مباريات دولية ودية  2013/10/6

 اليمن 2:  3 العراق
 منتخبات( -)مباريات دولية ودية  2014/10/10

 العراق 1:  1 اليمن
 الكويت( - 23)خليجي  2017/12/29

 اليمن 0:  3 العراق
 جال (ر –)دورة االلعاب األسيوية كرة قدم  2002/10/3

 اليمن 2:  0 فيتنام

طنقا عليه له خ ت ف لعب فريق  التأهل 

كأس  12 8 13 0 3 3 6 الفلبين 
 آسيا
 10 5 7 0 4 2 6 اليمن  2019

  7 9 10 3 1 2 6 طاجيكستان 

  2 11 3 4 2 0 6 نيبال 

 الهداف المدرب
 عبد الواسع المطري ميرو سالف سكوب

 عالء الصاصي امين السنيني
 أيمن الهاجري ابراهام مبراتو
 أحمد السروري محمد النفيعي
  جان كوسيان
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 السابقة مع منتخبات مجموعته قاءات المنتخب اليمنيل  2019سيا مم النهائيات االمنتخب اليمني طريق 
 )ايران، العراق، فيتنام( 

 

في التصفيات المزدوجة وابرز المدربون الذين تعاقبوا على المنتخب 
 الهدافين
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 )ايران، العراق، فيتنام( 

 

في التصفيات المزدوجة وابرز المدربون الذين تعاقبوا على المنتخب 
 الهدافين
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 )التصفيات للجولة الفاصلة والمجموعات(
 )جولة المباراة الفاصلة( 2016يونيو  2الخميس 
 اليمن 0 : 2 جزر المالديف
 )جولة المباراة الفاصلة( 2016يونيو  7الثالثاء 

 جزر المالديف 2 : 0 اليمن
 (6)المرحلة الثالثة المجموعة  2017مارس  28الثالثاء 

 طاجيكستان 2 : 1 اليمن
 (6)المرحلة الثالثة المجموعة  2017يونيو  13الثالثاء 

 اليمن 0 : 0 النيبال
 (6)المرحلة الثالثة المجموعة  2017سبتمبر  5الثالثاء 

 اليمن 2 : 2 الفلبين
 (6لثة المجموعة )المرحلة الثا 2017أكتوبر  10الثالثاء 

 الفلبين 1 : 1 اليمن
 (6)المرحلة الثالثة المجموعة  2017نوفمبر  14الثالثاء 

 اليمن 0 : 0 طاجيكستان
 (6)المرحلة الثالثة المجموعة  2018مارس  27الثالثاء 

 النيبال 2 : 1 اليمن

 اللقاءات الرسمية والودية
 رجال( -)دورة االلعاب األسيوية كرة قدم  1994/10/11

 اليمن 4 : 0 إيران
 )بطولة اتحاد غرب آسيا( 2012/12/15

 اليمن 2 : 1 ايران
 )تصفيات كأس العالم: آسيا( 1993/5/26

 العراق 1 : 6 اليمن
 )تصفيات كأس العالم: آسيا( 1993/6/16

 اليمن 3 : 0 العراق
 )بطولة اتحاد غرب آسيا( 2010/9/25

 اليمن 2 : 1 العراق
 ( )تصفيات كأس العالم: آسيا 2011/7/23

 اليمن 2 : 0 العراق
 )تصفيات كأس العالم: آسيا( 2011/7/28

 اليمن 0 : 0 العراق
 البحرين( - 21)خليجي  2013/1/12

 اليمن 2 :0 العراق
 منتخبات( -)مباريات دولية ودية  2013/10/6

 اليمن 2:  3 العراق
 منتخبات( -)مباريات دولية ودية  2014/10/10

 العراق 1:  1 اليمن
 الكويت( - 23)خليجي  2017/12/29

 اليمن 0:  3 العراق
 جال (ر –)دورة االلعاب األسيوية كرة قدم  2002/10/3

 اليمن 2:  0 فيتنام

طنقا عليه له خ ت ف لعب فريق  التأهل 

كأس  12 8 13 0 3 3 6 الفلبين 
 آسيا
 10 5 7 0 4 2 6 اليمن  2019

  7 9 10 3 1 2 6 طاجيكستان 

  2 11 3 4 2 0 6 نيبال 

 الهداف المدرب
 عبد الواسع المطري ميرو سالف سكوب

 عالء الصاصي امين السنيني
 أيمن الهاجري ابراهام مبراتو
 أحمد السروري محمد النفيعي
  جان كوسيان
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 )ايران، العراق، فيتنام( 

 

في التصفيات المزدوجة وابرز المدربون الذين تعاقبوا على المنتخب 
 الهدافين
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منتخبات ومالعب وجدول
 أمم آسيا 2019

وتاريخ البطوالت السابقة
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 املجموعة األولى - االمارات

• تأسيس: 1971  • انضم للفيفا : 1972  • انضم لالحتاد االسيوي: 1974

  االنجازات :  )مستضيف البطولة احلالية(
شارك بكأس العامل مرة واحدة عام 1990 ، فاز بك�أس اخلليج 2007، 2013	•
شارك بكأس القارات مرة واحدة عام 1997، فاز بكأس OSN لكرة القدم 2013	•
شارك بكأس آسيا 9 مرات )أولها يف سنة 1980(، افضل نتيجة املركز الثاين، 1996	•
تصنيف الفيفا 81 )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 42 )نوفمرب 1998( أدىن تصنيف 138 )يناير 2012(	•

املجموعة األولى - البحرين

• تأسيس: 1951  • انضم للفيفا : 1966  • انضم لالحتاد االسيوي: 1969

االنجازات :
كأس اخلليج مرة واحدة أكتوبر 2011 . بطل األلعاب العربية الثانية عرشة يف قطر � كرة قدم 2011 .	•
املركز الرابع يف بطولة كأس األمم اآلسيوية لكرة القدم 2004. وشارك 6 مرات يف البطولة .	•
تصنيف الفيفا  113 )أكتوبر 2018( وأعىل تصنيف 44 )يوليو 2004( وأدىن تصنيف 139 )مارس 2000(	•
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                         املجموعة األولى - الهند

• تأسيس: 1937  • انضم للفيفا :    1948    • انضم لالحتاد االسيوي:  1954

االنجازات : 
حقق كاس التحدي اآلسيوي: 2008، والكأس الذهبية لدول جنوب آسيا،2015، 1993،1997،1999،2005،2009،2011 	•

وبطولة دورة العاب جنوب آسيا :  1985، 1987، 1995، وكأس نهرو:2007، 2009.
تأهل لكأس العالم في عام 1950، لكنه انسحب منها لرفض الفيفا طلبه باللعب حفاة األرجل وبدون أحذية كرة 	•

قدم. شاركت مرتني يف كأس آسيا عامي 1964)املركز الثالث( يف إرسائيل و2011 يف قطر.

تصنيف الفيفا 97 )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 94 )فرباير 1996( أدىن تصنيف  173)مارس 2015(	•

املجموعة األولى - تايالند

• تأسيس: 1916  • انضم للفيفا : 1925  • انضم لالحتاد االسيوي: 1957

االنجازات :
بطولة احتاد آسيان: 1996،2000،2002،2014، 2016.. بطولة كأس ملك تايلند الدولية:  2006 ،2007 	•

،2016 ،2017 . كأس يت يت فيتنام: 2008 .
تصنيف الفيفا : 121  )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 43 )سبتمرب 1998( أدىن تصنيف 165 )أكتوبر 2014(	•
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 املجموعة الثانية - استراليا

 تأسيس: 1961  • انضم للفيفا : 1963  • انضم لالحتاد االسيوي: 1957

االنجازات :  )بطل النسخة السابقة(
التأهل اخلامس لكاس العالم، حيث تأهل ألول مرة عام 1974، وأفضل نتيجة وصوله لثمن النهائي 	•

في 2006.. املشاركة 4 مرات يف كأس القارات وحتقيق املركز الثاين يف 1997.... بطل امم اسيا 2015، 

 ،1980،1996 اعوام  اوقيانوسيا  بطل   ،.  2007 يف  وأولها  االسيوية  النهائيات  يف  مرات   3 واملشاركة 
.2004،/2000

تصنيف الفيفا 42  )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 14 )سبتمرب 2009( أدىن تصنيف 102   )نوفمرب 2014(	•

املجموعة الثانية - االردن

• تأسيس: 1937  • انضم للفيفا :    1948    • انضم لالحتاد االسيوي:  1954

االنجازات : 
حقق كاس بطولة البحرين الدولية: 2002	•
دورة األلعاب العربية: 1997، 1999.	•
شارك بكأس آسيا 4 )أولها في سنة 2004( أفضل نتيجة ربع النهائي 2004 و2011.	•
تصنيف الفيفا 110 أعىل تصنيف 37 )أغسطس 2004( أدىن تصنيف 152 )يوليو 1996(.	•
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 املجموعة الثانية - سوريا

• تأسيس: 1936  • انضم للفيفا : 1937  • انضم لالحتاد االسيوي: 1969

االنجازات :
بطل  دورة األلعاب العربية: 1957.. بطل غرب اسيا 2012 .	•
املشاركة السادسة يف امم اسيا بعد مخس سابقات اعوام  1984، 1988، 1996، 2011. 	•
 تصنيف الفيفا 74  )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 73 ادين تصنيف 152 .	•

املجموعة الثانية - فلسطني

• تأسيس: 1928  • انضم للفيفا : 1998  • انضم لالحتاد االسيوي: 1998

االنجازات :
كاس التحدي اآلسيوي: 2014.	•
  بطولة فلسطني الدولية: 2012 .	•
    كأس بانغاباندو: 2018 .	•
تصنيف الفيفا 99  )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 73 )فرباير 2018( أدىن تصنيف 191 )أبريل 1999( 	•

.
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     املجموعة الثالثة - كوريا اجلنوبية

• تأسيس: 1928  • انضم للفيفا : 1948  • انضم لالحتاد االسيوي: 1954

االنجازات :   
املشاركة 10 مرات بكاس العامل  وحقق املركز الرابع يف مونديال 2002 –والتأهل ألمم اسيا 14 مرة، 	•

وحقق البطولة مرتني 19561960، والتأهل لكاس القارات مرة واحدة 2001
تصنيف الفيفا 53  )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 17 )ديسمرب 1998( أدىن تصنيف 69 )نوفمرب 2014(  	•

 املجموعة الثالثة - الصني

• تأسيس 1928• انضم للفيفا 1931و1958 وثم 1979.• انضم لالحتاد االسيوي 1954

االنجازات :
شارك بكأس العامل 1 )أولها يف سنة 2002( خرج من الدور االول	•
شارك بكأس آسيا 11 )أولها يف سنة 1976( أفضل نتيجة املركز الثاين عامي 1984 و 2004 	•
فاز ببطولة احتاد رشق آسيا لألمم:  2005 ،2010	•
)مارس 	•  109 تصنيف  أدىن   )1998 )ديسمرب   37 تصنيف  أعىل   )2018 )أكتوبر    75 الفيفا  تصنيف 

)2014
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 املجموعة الثالثة - قيرقيستان

• تأسيس: 1992  • انضم للفيفا : 1994  • انضم لالحتاد االسيوي: 1994

االنجازات :
املشاركة ألول مرة يف امم اسيا 2019	•
   تصنيف الفيفا 90 )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 100 )أبريل-ماي 2016( أدىن تصنيف  201 )مارس 	•

)2013

 املجموعة الثالثة - الفلبني

• تأسيس 1907• انضم للفيفا 1928• انضم لالحتاد االسيوي 1954

االنجازات : 
املشاركة ألول مرة يف امم اسيا 2019	•
الفوز ببطولة السالم الدولية الودية 	•
الفلبني :  -2012  - 2013.	•
   تصنيف الفيفا 116 )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 115 )مايو 2016( أدىن تصنيف  195 )سبتمرب 2006(	•
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املجموعة الرابعة -إيران

• تأسيس: 1920  • انضم للفيفا : 1945  • انضم لالحتاد االسيوي: 1957

االنجازات :   
املشاركة 5 مرات بكاس العامل والتأهل ألمم اسيا 14مرة، وحقق البطولة مرتني 19561960، والتأهل 	•

لكاس القارات مرة واحدة 2001
املشاركة 14 يف امم اسيا والتتويج باللقب 3 مرات )1976-1972-1968(	•
  الفوز بدورة االلعاب االسيوية 3 مرات  1990 1998 2002، والفوز بكاس lg 2001،2002، والفوز 	•

بغرب اسيا 2002،2004،2007،2008 
تصنيف الفيفا 30 )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 15 )يوليو 2005( أدىن تصنيف 122 )مايو 1996(	•

املجموعة الرابعة - اليمن

• تأسيس 1962 )1976 بحسب الصباحي(• انضم للفيفا 1980.• انضم لالحتاد االسيوي 1962 )1976 
بحسب عيل الصباحي اول رئيس احتاد(

االنجازات :   
تأهل باسم اليمن اجلنويب ألول مرة ألمم اسيا عام 1976 .	•

هذا التأهل يعد االول منذ اعادة توحيد اليمن عام 1990.	•

املشاركة يف كأس اخلليج 8 مرات منذ عام 2003.، ويف بطولة العرب 3 مرات اعوام 1966، 2002، 2012	•
تصنيف الفيفا 131 )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف  90 )أغسطس 1993( أدىن تصنيف 186 )فرباير 2014(    	•
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 املجموعة الرابعة- العراق

• تأسيس: 1948  • انضم للفيفا : 1950  • انضم لالحتاد االسيوي: 1970

االنجازات :   
التأهل لنهائيات كأس العامل 1986.والتأهل لكأس القارات 2009.	•

الفوز بكاس اسيا عام 2007، والتأهل للنهائيات 9 مرات اولها عام 1972.، والفوز بك�أس اخلليج 	•
1979، 1984،1988.، والفوز بكأس العرب 1964،1966،1985،1988.

التأهل لنهائيات كرة القدم االوملبية 1980،1984،1988،2004	•

تصنيف الفيفا 89 )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 39  )أكتوبر 2004( أدىن تصنيف 139  )يوليو 1996(	•

 املجموعة الرابعة - فيتنام

• تأسيس: 1962  • انضم للفيفا : 1964  • انضم لالحتاد االسيوي: 1964

االنجازات :   
املشاركة ألمم اسيا 3 مرات وافضل نتيجة املركز الرابع عامي 1956، 1960 .	•
الفوز ببطولة اسيان 2008.	•
تصنيف الفيفا 102  )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف84 )سبتمرب 1998( أدىن تصنيف 172 )ديسمرب 2006( .	•
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املجموعة اخلامسة - السعودية

• تأسيس: 1956  • انضم للفيفا : 1945  • انضم لالحتاد االسيوي: 1957

االنجازات :   
املشاركة 5 مرات بكاس العامل والتأهل لدور 16 يف اول مشاركة عام 1994.والتأهل لكأس القارات 	•

4 مرات وحل الوصيف يف 1992.
الفوز بأمم اسيا 3 مرات يف 1980، 1984، 1996، والتأهل للنهائيات 10 مرات .	•
الفوز بكأس اخلليج 3 مرات 1994، 2002، 2003. والفوز بكأس العرب يف 1998، 2002. والفوز 	•

بدورة العاب التضتمن االسالمي يف 2005، 
تصنيف الفيفا 72 )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف21 )يوليو 2004( أدىن تصنيف126 )ديسمرب 2012(

 املجموعة اخلامسة - قطر

• تأسيس 1960• انضم للفيفا 1970.• انضم لالحتاد االسيوي 1976

االنجازات : 
ستحتضن كأس العامل غام 2002 كأول دورة عربية .	•
هذا التأهل العارش منذ اول مرة عام 1980، وافضل نتيجة الدور الرباعي عامي 2000،2011.	•

الفوز بكأس اخلليج 1992، 2004، 2014. والفوز بكأس غرب اسيا 2013، 	•
تصنيف الفيفا 96 )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 51 )أغسطس 1993( أدىن تصنيف 114 )ديسمرب 2010(	•
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املجموعة اخلامسة - لبنان

• تأسيس: 1933  • انضم للفيفا : 1935  • انضم لالحتاد االسيوي: 1964

االنجازات :
استضافت لبنان كأس آسيا للعام 2000 ومل تتجاوز دور املجموعات وهذا التأهل الثاني لها .	•
املشاركة بالبطوالت الدولية الودية كاس الصداقة والسالم 1989 )املركز الثالث(، وكأس امللك 2009، 	•

وكأس نهرو 2009،
تصنيف الفيفا 82 )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 79 )يونيو 1998( أدىن تصنيف 178 )أبريل 2011( .	•

              املجموعة اخلامسة - كوريا الشمالية

• تأسيس: 1945  • انضم للفيفا : 1958  • انضم لالحتاد االسيوي: 1954

االنجازات :
املشاركة ألمم اسيا 3 مرات وافضل نتيجة املركز الرابع عامي 1956، ، تأهل للدور الربع النهائي عام 	•

. 1966.1960
التحدي 	• بطولة كأس  1980، حقق  عام  الرابع  املركز  نتيجة  وافضل  اسيا  اخلامس المم  التأهل  هذا 

االسيوي عامي 2010، 2012
تصنيف الفيفا 110 )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 57 )نوفمرب 1993( أدىن تصنيف 181 )نوفمرب 1998(	•
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املجموعة السادسة - اليابان

• تأسيس: 1921  • انضم للفيفا : 1929  • انضم لالحتاد االسيوي: 1954

االنجازات :   
املشاركة 6 مرات بكأس العامل ، وافضل نتيجة دور مثن النهائي )ال�16( أعوام 2002، 2010، 2018. 	•

واملشاركة بكأس القارات 5 مرات  1995،2001،2003،2005، 2013، وافضل نتيجة الوصيف 2001.
هذا التأهل التاسع ألمم اسيا والفوز 4 مرات بالبطولة اعوام 1992، 2000، 2004، 2011	•

تصنيف الفيفا 50 )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 9 )فرباير 1998( أدىن تصنيف 62 )سبتمرب 2000(	•

     املجموعة السادسة - اوزباكستان

• تأسيس 1946• انضم للفيفا 1994.• انضم لالحتاد االسيوي 1994

االنجازات : 
•	 ،  2011  ,2007  ,2000,2004  ,1996( كانت  مرات   6 آسيا  كأس  يف  األوزبيك  املنتخب  املشاركة   

2017( وافضل نتيجة املركز الرابع عام 2011.
   الفوز بدورة االلعاب األسيوية كرة قدم - رجال: 1994	•
تصنيف الفيفا 94 )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 45 )نوفمرب 2006( أدىن تصنيف 119  )نوفمرب 1996(	•
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 املجموعة السادسة - عمان

• تأسيس: 1978  • انضم للفيفا : 1979  • انضم لالحتاد االسيوي: 1980

االنجازات :   
املشاركة 4 يف امم اسيا ،2019، 2015، ،2007، 2004.	•
املشاركة بالبطوالت الدولية الودية كاس الصداقة والسالم 1989 )املركز الثالث(، وكأس امللك 2009، وكأس 	•

نهرو 2009،
تصنيف الفيفا 82 )أكتوبر 2018( أعىل تصنيف 79 )يونيو 1998( أدىن تصنيف 178 )أبريل 2011( .	•

املجموعة السادسة - تركمانستان

• تأسيس: 1992  • انضم للفيفا : 1994  • انضم لالحتاد االسيوي: 1994

االنجازات : 
من املنتخبات التي كانت تتبع االحتاد السوفيتي .	•
املشاركة الثانية يف ألمم اسيا وخرج من الدور االول يف املشاركة االوىل .	•
)سبتمرب 	•  174 تصنيف  أدىن   )2004 )أبريل   86 تصنيف  أعىل   )2018 )نوفمرب   127 الفيفا  تصنيف 

)2007
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بنادي العين -استاد هزاع بن زايد   
اإلمارات -العين  المدينة  

االرضية 
  

 عشبية

 25000 :اعد عامةمق المقاعد
ملعب  فريق: العين الفرق

 أساسي
بنادي العين -استاد خليفة بن زايد   

اإلمارات -العين  المدينة  
 عشبية االرضية 
 15000 مقاعد عامة: المقاعد
 فريق: العين الفرق

ملعب 
 ثانوي
 استاد آل نهيان بنادي الوحدة

اإلمارات -ابو ظبي  المدينة  
االرضية 

  
 عشبية

 12000 مقاعد عامة: المقاعد
ملعب  فريق: الوحدة الفرق

 أساسي
 استاد مدينة زايد الرياضية

اإلمارات -ابو ظبي  المدينة  
االرضية 

  
 عشبية

 1980 االفتتاح
 60000 مقاعد عامة: المقاعد
منتخب  الفرق

 االمارات
ملعب 
 اساسي

 استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة
اإلمارات -ابو ظبي  المدينة  
 عشبية االرضية 
 40000 مقاعد عامة المقاعد
 الجزيرة الفرق

ملعب 
 اساسي

استاد آل مكتوم بنادي النصر    
اإلمارات -دبي  المدينة  
 عشبية االرضية 
 12000 :مقاعد عامة المقاعد
 فريق: النصر الفرق

ملعب 
 أساسي

 استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب
اإلمارات -دبي  المدينة  
 عشبية االرضية 
عامة: مقاعد المقاعد  18000 
فريق:  الفرق

ملعب  الشباب
 أساسي

 استاد نادي الشارقة
اإلمارات -الشارقة  المدينة  
 عشبية االرضية 
 14000 مقاعد عامة: المقاعد
فريق :  الفرق

 الشارقة
ملعب 
 تدريب

 و
اساسي   
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بنادي العين -استاد هزاع بن زايد   
اإلمارات -العين  المدينة  

االرضية 
  

 عشبية

 25000 :اعد عامةمق المقاعد
ملعب  فريق: العين الفرق

 أساسي
بنادي العين -استاد خليفة بن زايد   

اإلمارات -العين  المدينة  
 عشبية االرضية 
 15000 مقاعد عامة: المقاعد
 فريق: العين الفرق

ملعب 
 ثانوي
 استاد آل نهيان بنادي الوحدة

اإلمارات -ابو ظبي  المدينة  
االرضية 

  
 عشبية

 12000 مقاعد عامة: المقاعد
ملعب  فريق: الوحدة الفرق

 أساسي
 استاد مدينة زايد الرياضية

اإلمارات -ابو ظبي  المدينة  
االرضية 

  
 عشبية

 1980 االفتتاح
 60000 مقاعد عامة: المقاعد
منتخب  الفرق

 االمارات
ملعب 
 اساسي

 استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة
اإلمارات -ابو ظبي  المدينة  
 عشبية االرضية 
 40000 مقاعد عامة المقاعد
 الجزيرة الفرق

ملعب 
 اساسي

استاد آل مكتوم بنادي النصر    
اإلمارات -دبي  المدينة  
 عشبية االرضية 
 12000 :مقاعد عامة المقاعد
 فريق: النصر الفرق

ملعب 
 أساسي

 استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب
اإلمارات -دبي  المدينة  
 عشبية االرضية 
عامة: مقاعد المقاعد  18000 
فريق:  الفرق

ملعب  الشباب
 أساسي

 استاد نادي الشارقة
اإلمارات -الشارقة  المدينة  
 عشبية االرضية 
 14000 مقاعد عامة: المقاعد
فريق :  الفرق

 الشارقة
ملعب 
 تدريب

 و
اساسي   
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 2019يناير  14االثنين 
 A تايالند -- : -- االمارات 19:00
 A البحرين -- : -- الهند 19:00

 2019يناير  15الثالثاء 
 B فلسطين -- : -- فلسطين 16:30
 B استراليا -- : -- استراليا 16:30

 2019يناير  16االربعاء 
 C الصين -- : -- كوريا الجنوبية 16:30
 C الفلبين -- : -- قيرغيزستان 16:30
 D اليمن -- : -- فيتنام 19:00
 D العراق -- : -- ايران 19:00

 2019يناير  17الخميس 
 F تركمانستان -- : -- سلطنة عمان 16:30
 F اوزباكستان -- : -- اليابان 16:30
 E قطر -- : -- السعودية 19:00
 E كوريا الشمالية -- : -- لبنان 19:00

 (16)دور    2019يناير  20االحد 
 A/C/Dثالث المجموعة  -- : -- Bأول المجموعة  14:00
 Cثاني المجموعة  -- : -- Aثاني المجموعة  17:00
 B/E/Fثالث المجموعة  -- : -- Dأول المجموعة  20:00

 (16)دور  2019يناير  21االثنين 
 Eثاني المجموعة  -- : -- Fأول المجموعة  14:00
 Fثاني المجموعة  -- : -- Bعة ثاني المجمو 17:00
 C/D/Eثالث المجموعة  -- : -- Aبطل المجموعة  19:00

 2019يناير  22الثالثاء 
 A/B/Fثالث المجموعة  -- : -- Cلمجموعة أول ا 16:00
 Dثاني المجموعة  -- : -- Eأول المجموعة  19:00

 دور الربع النهائي 2019يناير  24الخميس 
 40الفائز من المباراة رقم  -- : -- 37الفائز من المباراة رقم  16:00
 39الفائز من المباراة رقم  -- : -- 38الفائز من المباراة رقم  19:00

 دور الربع النهائي    2019يناير  25الجمعة 
 44الفائز من المباراة رقم  -- : -- 43الفائز من المباراة رقم  16:00
 41الفائز من المباراة رقم  -- : -- 42 الفائز من المباراة رقم 19:00

 ور النصف النهائيد   2019يناير  28االثنين 
 45الفائز من المباراة رقم  -- : -- 46الفائز من المباراة رقم  17:00
 48الفائز من المباراة رقم  -- : -- 47الفائز من المباراة رقم  17:00

 النهائي    2019فبراير  1الجمعة 
 50الفائز من المباراة رقم  -- : -- 49الفائز من المباراة رقم  17:00

 2019 جدول مباريات كاس امم اسيا

 المجموعة 2019يناير  5السبت                  
 A البحرين -- : -- اإلمارات 19:00

 2019يناير  6االحد 
 B األردن -- : -- أستراليا 14:00
 B فلسطين -- : -- سوريا 19:00
 A الهند -- : -- تايالند 16:30

 2019يناير  7االثنين 
 C قيرغيزستان -- : -- الصين 14:00
 C الفلبين -- : -- كوريا الجنوبية 16:30
 D اليمن -- : -- إيران 19:00

 2019يناير  8الثالثاء 
 D فيتنام -- : -- العراق 16:30
 E كوريا الشمالية -- : -- السعودية 19:00

 2019يناير  9األربعاء 
 F نستاناتركم -- : -- اليابان 14:00
 F عمان -- : -- أوزبكستان 16:30
 E لبنان -- : -- قطر 19:00

 2019يناير  10الخميس 
 A تايالند -- : -- البحرين 14:00
 B سوريا -- : -- االردن 16:30
 A االمارات -- : -- الهند 19:00

 2019يناير  11الجمعة 
 B استراليا -- : -- فلسطين 14:00
 C الصين -- : -- الفلبين 16:30
 C كوريا الجنوبية -- : -- قيرغيزستان 19:00

 2019يناير   12السبت 
 D ايران -- : -- فيتنام 14:00
 D العراق -- : -- اليمن 16:30
 E السعودية -- : -- لبنان 19:00

 2019يناير   13االحد
 E قطر -- : -- كوريا الشمالية 14:00
 F اليابان -- : -- سلطنة عمان 16:30
 E اوزباكستان -- : -- تركمانستان 19:00
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 2019يناير  14االثنين 
 A تايالند -- : -- االمارات 19:00
 A البحرين -- : -- الهند 19:00

 2019يناير  15الثالثاء 
 B فلسطين -- : -- فلسطين 16:30
 B استراليا -- : -- استراليا 16:30

 2019يناير  16االربعاء 
 C الصين -- : -- كوريا الجنوبية 16:30
 C الفلبين -- : -- قيرغيزستان 16:30
 D اليمن -- : -- فيتنام 19:00
 D العراق -- : -- ايران 19:00

 2019يناير  17الخميس 
 F تركمانستان -- : -- سلطنة عمان 16:30
 F اوزباكستان -- : -- اليابان 16:30
 E قطر -- : -- السعودية 19:00
 E كوريا الشمالية -- : -- لبنان 19:00

 (16)دور    2019يناير  20االحد 
 A/C/Dثالث المجموعة  -- : -- Bأول المجموعة  14:00
 Cثاني المجموعة  -- : -- Aثاني المجموعة  17:00
 B/E/Fثالث المجموعة  -- : -- Dأول المجموعة  20:00

 (16)دور  2019يناير  21االثنين 
 Eثاني المجموعة  -- : -- Fأول المجموعة  14:00
 Fثاني المجموعة  -- : -- Bعة ثاني المجمو 17:00
 C/D/Eثالث المجموعة  -- : -- Aبطل المجموعة  19:00

 2019يناير  22الثالثاء 
 A/B/Fثالث المجموعة  -- : -- Cلمجموعة أول ا 16:00
 Dثاني المجموعة  -- : -- Eأول المجموعة  19:00

 دور الربع النهائي 2019يناير  24الخميس 
 40الفائز من المباراة رقم  -- : -- 37الفائز من المباراة رقم  16:00
 39الفائز من المباراة رقم  -- : -- 38الفائز من المباراة رقم  19:00

 دور الربع النهائي    2019يناير  25الجمعة 
 44الفائز من المباراة رقم  -- : -- 43الفائز من المباراة رقم  16:00
 41الفائز من المباراة رقم  -- : -- 42 الفائز من المباراة رقم 19:00

 ور النصف النهائيد   2019يناير  28االثنين 
 45الفائز من المباراة رقم  -- : -- 46الفائز من المباراة رقم  17:00
 48الفائز من المباراة رقم  -- : -- 47الفائز من المباراة رقم  17:00

 النهائي    2019فبراير  1الجمعة 
 50الفائز من المباراة رقم  -- : -- 49الفائز من المباراة رقم  17:00

 2019 جدول مباريات كاس امم اسيا

 المجموعة 2019يناير  5السبت                  
 A البحرين -- : -- اإلمارات 19:00

 2019يناير  6االحد 
 B األردن -- : -- أستراليا 14:00
 B فلسطين -- : -- سوريا 19:00
 A الهند -- : -- تايالند 16:30

 2019يناير  7االثنين 
 C قيرغيزستان -- : -- الصين 14:00
 C الفلبين -- : -- كوريا الجنوبية 16:30
 D اليمن -- : -- إيران 19:00

 2019يناير  8الثالثاء 
 D فيتنام -- : -- العراق 16:30
 E كوريا الشمالية -- : -- السعودية 19:00

 2019يناير  9األربعاء 
 F نستاناتركم -- : -- اليابان 14:00
 F عمان -- : -- أوزبكستان 16:30
 E لبنان -- : -- قطر 19:00

 2019يناير  10الخميس 
 A تايالند -- : -- البحرين 14:00
 B سوريا -- : -- االردن 16:30
 A االمارات -- : -- الهند 19:00

 2019يناير  11الجمعة 
 B استراليا -- : -- فلسطين 14:00
 C الصين -- : -- الفلبين 16:30
 C كوريا الجنوبية -- : -- قيرغيزستان 19:00

 2019يناير   12السبت 
 D ايران -- : -- فيتنام 14:00
 D العراق -- : -- اليمن 16:30
 E السعودية -- : -- لبنان 19:00

 2019يناير   13االحد
 E قطر -- : -- كوريا الشمالية 14:00
 F اليابان -- : -- سلطنة عمان 16:30
 E اوزباكستان -- : -- تركمانستان 19:00
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مع التصنيف االسيوي االخير  في البطولةمشاركة المنتخبات 
1956 -2019 

خب
منت

ال
كة 

شار
الم

 
 

ف
صني

الت
وي 

سي
اال

خب 
منت

ال
كة 

شار
الم

ف 
صني

الت
 

ا
وي

سي
ال

 

 4 14 كوريا الجنوبية 1  14 إيران
 9 10 اإلمارات   12 الصين

  10 الكويت 5  10 السعودية
 14 9 العراق 16  10 قطر

 13 7 اوزبكستان 3  9 اليابان
 20 6 البحرين 24  7 تايالند
 18 5 كوريا الشمالية 8  6 سوريا
 - 4 إندونيسيا 2  4 أستراليا
 - 4 ك/ الصهيوني 21  4 األردن
 12 4 عمان 15  4 الهند

 - 3 هونج كونج -  3 ماليزيا

  2 تركمانستان -  2 تايوان

 17 2 فيتنام 11  2 فلسطين

فيتنام 
 الجنوبية

 10 2 لبنان -  2

 25 1 اليمن 19  1 الفلبين

اليمن 
 الجنوبي

 - 1 بنغالديش -  1

 - 1 قيرغيزستان   1 قيرغيستان

 - 1 ميانمار -  1 كمبوديا  

 19 1 الفلبين -  1 سنغافورة
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 الرابع الثالث الوصيف البطل المنتخب
، 2000 1992 اليابان 

2004 ،2011 
– – 2007 

، 1988، 1984 السعودية 
1996 

1992 ،2000 ،
2007 

– – 

، 1972، 1968 إيران 
1976 

– 1980 ،
1988 ،
1996 ،
2004 

1984 

، 1980، 1972 1960، 1956 كوريا ج 
1988 ،2015 

1964 ،
2000 ،
2007 ،
2011 

– 

 – 1968 1960، 1956 1964 الكيان الصهيوني
 1996 1984 1976 1980 الكويت 
 – – 2011 2015 أستراليا 
، 1976 – – 2007 العراق 

2015 
، 1976 2004، 1984 – الصين 

1992 
1988 ،
2000 

 1992 2015 1996 –   اإلمارات  
 – – 1964 – الهند 
 – – 1968 – ميانمار 
 1964 1956 – – هونغ كونغ 
تايبيه  

 الصينية
– – 1960 1968 

 – 1972 – – تايالند 
، 1956 – – – 2فيتنام 

1960 
 1972 – – – كمبوديا 
 1980 – – – كوريا ش 

 2004 – – – البحرين 

 2011 – – – أوزبكستان 

 النهاية الدول المستضيفة العام
 المركز الثالث هونغ كونغ  1956
 بطل كوريا الجنوبية  1960
 بطل الكيان الصهيوني       1964
 بطل إيران  1968
 المركز الثالث تايالند  1972
 بطل إيران  1976
 بطل الكويت  1980
 مرحلة المجموعات سنغافورة  1984
 وعاتمرحلة المجم قطر  1988
 بطل اليابان  1992
 الوصيف اإلمارات العربية المتحدة  1996
 مرحلة المجموعات لبنان  2000
 الوصيف الصين  2004
 ربع النهائي فيتنام  2007

 رحلة المجموعاتم إندونيسيا 
 مرحلة المجموعات تايالند 
 مرحلة المجموعات ماليزيا 

 ربع النهائي قطر  2011
 بطل أستراليا  2015

عدد 
 األهداف

 الالعبون

 علي دائي  14
 لي دونغ كوك  10

 ناوهيرو تاكاهارا  9
 يونس محمود  ، جاسم الهويدي  8
  تشوي سون هو ، حسين كاالني ، بهتاش فاريبا  7

 فيصل الدخيل 
 ,ألكساندر غينريخ ، ياسر القحطاني  6
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 مرات التأهل التأهل  ت طريقة التأهل المنتخب
ثالث أفضل  الصين 

وصيف في الدور 
 الثاني

مارس  29
2016 

1976 ،1980 ،1984 ،
1988 ،1992 ،1996 ،
2000 ،2004 ،2007 ،

2011 ،2015 
الفائز في  الهند 

المجموعة أ في 
 الدور الثالث

أكتوبر  11
2017 

1964 ،1984 ،2011 

الفائز في  لبنان 
المجموعة ب في 

 الدور الثاني

نوفمبر  10
2017 

2000 

كوريا  
 الشمالية

الوصيف في 
المجموعة ب في 

 الدور الثالث

مارس  27
2018 

1980 ،1992 ،2011 ،
2015 

الفائز في  األردن 
المجموعة ج في 

 الدور الثالث

نوفمبر  14
2017 

2004 ،2011 ،2015 

الوصيف في  فيتنام 
المجموعة ج في 

 الدور الثالث

نوفمبر  14
2017 

1956 ،1960 ،2007 

الوصيف في  فلسطين 
المجموعة د في 

 الدور الثالث

أكتوبر  10
2017 

2015 

الفائز في  عمان 
المجموعة د في 

 الدور الثالث

أكتوبر  10
2017 

2004 ،2007 ،2015 

الفائز في  البحرين 
المجموعة ر في 

 الدور الثالث

نوفمبر  14
2017 

   1988 ،2004 ،2007 ،
2011 ،2015  

 تركمانستان 
الوصيف في 

المجموعة ر في 
 الدور الثالث

نوفمبر  14
2017 

   2004  

الفائز في  الفلبين 
المجموعة س 
 في الدور الثالث

مارس  27
2018 

  ألول مرة   

الوصيف في  اليمن 
المجموعة س 
 في الدور الثالث

مارس  27
2018 

   ألول مرة   

 قيرغيزستان 
الوصيف في 

المجموعة أ في 
 دور الثانيال

مارس  22
2018 

 ألول مرة

 مرات التأهل التأهل ت طريقة التأهل المنتخب
مارس  9 المضيف اإلمارات  

2015 
1980 ،1984 ،1988 ،
1992 ،1996 ،2004 ،
2007 ،2011 ، 2015 

الفائز في  السعودية 
المجموعة أ في 

 الدور الثاني

مارس  24
2016 

1984 ،1988 ،1992 ،
1996 ،2000 ،2004 ،
2007 ،2011 ، 2015 

الفائز في  أستراليا 
المجموعة ب في 

 الدور الثاني

مارس  29
2016 

2007 ،2011 ،  2015 

الفائز في  قطر 
 المجموعة ج في

 الدور الثاني

نوفمبر  17
2015 

1980 ،1984 ،1988 ،
1992 ،2000 ،2004 ،
2007 ،2011 ،2015 

الفائز في  إيران 
المجموعة د في 

 الدور الثاني

مارس  29
2016 

1968 ،1972 ،1976 ،
1980 ،1984 ،1988 ،
1992 ،1996 ،2000 ،
2004 ،2007 ،2011 ،

2015 
الفائز في  اليابان 

المجموعة ر في 
 الدور الثاني

مارس  24
2016 

1988 ،1992 ،1996 ،
2000 ،2004 ،2007 ،

2011 ،2015 
الفائز في  تايالند 

المجموعة س 
 في الدور الثاني

مارس  24
2016 

1972 ،1992 ،1996 ،
2000 ،2004 ،2007 

كوريا  
 الجنوبية

الفائز في 
المجموعة ص 
 في الدور الثاني

يناير  13
2016 

1956 ،1960 ،1964 ،
1972 ،1980 ،1984 ،
1988 ،1996 ،2000 ،
2004 ،2007 ،2011 ،

2015 
الفائز في  أوزبكستان 

المجموعة ط في 
 الدور الثاني

مارس  29
2016 

1996 ،2000 ،2004 ،
2007 ،2011 ،2015 

أفضل وصيف في  العراق 
 الدور الثاني

مارس  29
2016 

1972 ،1976 ،1996 ،
2000 ،2004 ،2007 ،

2011 ،2015 
ثاني أفضل  اسوري 

وصيف في الدور 
 الثاني

مارس  29
2016 

1980 ،1984 ،1988 ،
1996 ،2011 
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3936

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 مرات التأهل التأهل  ت طريقة التأهل المنتخب
ثالث أفضل  الصين 

وصيف في الدور 
 الثاني

مارس  29
2016 

1976 ،1980 ،1984 ،
1988 ،1992 ،1996 ،
2000 ،2004 ،2007 ،

2011 ،2015 
الفائز في  الهند 

المجموعة أ في 
 الدور الثالث

أكتوبر  11
2017 

1964 ،1984 ،2011 

الفائز في  لبنان 
المجموعة ب في 

 الدور الثاني

نوفمبر  10
2017 

2000 

كوريا  
 الشمالية

الوصيف في 
المجموعة ب في 

 الدور الثالث

مارس  27
2018 

1980 ،1992 ،2011 ،
2015 

الفائز في  األردن 
المجموعة ج في 

 الدور الثالث

نوفمبر  14
2017 

2004 ،2011 ،2015 

الوصيف في  فيتنام 
المجموعة ج في 

 الدور الثالث

نوفمبر  14
2017 

1956 ،1960 ،2007 

الوصيف في  فلسطين 
المجموعة د في 

 الدور الثالث

أكتوبر  10
2017 

2015 

الفائز في  عمان 
المجموعة د في 

 الدور الثالث

أكتوبر  10
2017 

2004 ،2007 ،2015 

الفائز في  البحرين 
المجموعة ر في 

 الدور الثالث

نوفمبر  14
2017 

   1988 ،2004 ،2007 ،
2011 ،2015  

 تركمانستان 
الوصيف في 

المجموعة ر في 
 الدور الثالث

نوفمبر  14
2017 

   2004  

الفائز في  الفلبين 
المجموعة س 
 في الدور الثالث

مارس  27
2018 

  ألول مرة   

الوصيف في  اليمن 
المجموعة س 
 في الدور الثالث

مارس  27
2018 

   ألول مرة   

 قيرغيزستان 
الوصيف في 

المجموعة أ في 
 دور الثانيال

مارس  22
2018 

 ألول مرة

 مرات التأهل التأهل ت طريقة التأهل المنتخب
مارس  9 المضيف اإلمارات  

2015 
1980 ،1984 ،1988 ،
1992 ،1996 ،2004 ،
2007 ،2011 ، 2015 

الفائز في  السعودية 
المجموعة أ في 

 الدور الثاني

مارس  24
2016 

1984 ،1988 ،1992 ،
1996 ،2000 ،2004 ،
2007 ،2011 ، 2015 

الفائز في  أستراليا 
المجموعة ب في 

 الدور الثاني

مارس  29
2016 

2007 ،2011 ،  2015 

الفائز في  قطر 
 المجموعة ج في

 الدور الثاني

نوفمبر  17
2015 

1980 ،1984 ،1988 ،
1992 ،2000 ،2004 ،
2007 ،2011 ،2015 

الفائز في  إيران 
المجموعة د في 

 الدور الثاني

مارس  29
2016 

1968 ،1972 ،1976 ،
1980 ،1984 ،1988 ،
1992 ،1996 ،2000 ،
2004 ،2007 ،2011 ،

2015 
الفائز في  اليابان 

المجموعة ر في 
 الدور الثاني

مارس  24
2016 

1988 ،1992 ،1996 ،
2000 ،2004 ،2007 ،

2011 ،2015 
الفائز في  تايالند 

المجموعة س 
 في الدور الثاني

مارس  24
2016 

1972 ،1992 ،1996 ،
2000 ،2004 ،2007 

كوريا  
 الجنوبية

الفائز في 
المجموعة ص 
 في الدور الثاني

يناير  13
2016 

1956 ،1960 ،1964 ،
1972 ،1980 ،1984 ،
1988 ،1996 ،2000 ،
2004 ،2007 ،2011 ،

2015 
الفائز في  أوزبكستان 

المجموعة ط في 
 الدور الثاني

مارس  29
2016 

1996 ،2000 ،2004 ،
2007 ،2011 ،2015 

أفضل وصيف في  العراق 
 الدور الثاني

مارس  29
2016 

1972 ،1976 ،1996 ،
2000 ،2004 ،2007 ،

2011 ،2015 
ثاني أفضل  اسوري 

وصيف في الدور 
 الثاني

مارس  29
2016 

1980 ،1984 ،1988 ،
1996 ،2011 
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 2015 - 1956سجل مشاركات المنتخبات في امم اسيا 
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 الرابع الثالث الوصيف البطل المنتخب
، 2000 1992 اليابان 

2004 ،2011 
– – 2007 

، 1988، 1984 السعودية 
1996 

1992 ،2000 ،
2007 

– – 

، 1972، 1968 إيران 
1976 

– 1980 ،
1988 ،
1996 ،
2004 

1984 

، 1980، 1972 1960، 1956 كوريا ج 
1988 ،2015 

1964 ،
2000 ،
2007 ،
2011 

– 

 – 1968 1960، 1956 1964 الكيان الصهيوني
 1996 1984 1976 1980 الكويت 
 – – 2011 2015 أستراليا 
، 1976 – – 2007 العراق 

2015 
، 1976 2004، 1984 – الصين 

1992 
1988 ،
2000 

 1992 2015 1996 –   اإلمارات  
 – – 1964 – الهند 
 – – 1968 – ميانمار 
 1964 1956 – – هونغ كونغ 
تايبيه  

 الصينية
– – 1960 1968 

 – 1972 – – تايالند 
، 1956 – – – 2فيتنام 

1960 
 1972 – – – كمبوديا 
 1980 – – – كوريا ش 

 2004 – – – البحرين 

 2011 – – – أوزبكستان 

 النهاية الدول المستضيفة العام
 المركز الثالث هونغ كونغ  1956
 بطل كوريا الجنوبية  1960
 بطل الكيان الصهيوني       1964
 بطل إيران  1968
 المركز الثالث تايالند  1972
 بطل إيران  1976
 بطل الكويت  1980
 مرحلة المجموعات سنغافورة  1984
 وعاتمرحلة المجم قطر  1988
 بطل اليابان  1992
 الوصيف اإلمارات العربية المتحدة  1996
 مرحلة المجموعات لبنان  2000
 الوصيف الصين  2004
 ربع النهائي فيتنام  2007

 رحلة المجموعاتم إندونيسيا 
 مرحلة المجموعات تايالند 
 مرحلة المجموعات ماليزيا 

 ربع النهائي قطر  2011
 بطل أستراليا  2015

عدد 
 األهداف

 الالعبون

 علي دائي  14
 لي دونغ كوك  10

 ناوهيرو تاكاهارا  9
 يونس محمود  ، جاسم الهويدي  8
  تشوي سون هو ، حسين كاالني ، بهتاش فاريبا  7

 فيصل الدخيل 
 ,ألكساندر غينريخ ، ياسر القحطاني  6
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 2015 - 1956 نتائج الدول المستضيفة 2015 - 1956سجل ابطال امم اسيا 

 بامم اسيا الالعبون االكثر تهديفا
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 المنتخبات البطولة
 ,وني، الكيان الصهيكوريا الجنوبية   1956

 هونغ كونغ ، الجنوبيةفيتنام  
 تايوان   1960
 الهند   1964
 ميانمار ، إيران   1968
 ،العراق ، كمبوديا ، تايالند   1972

 الكويت 
 ماليزيا ، الصين ، اليمن الجنوبي   1976
، قطر ، كوريا الشمالية ، بنغالديش   1980

 اإلمارات العربية المتحدة ، سوريا 
 سنغافورة ، السعودية   1984
 اليابان ، البحرين   1988
 أوزبكستان ، إندونيسيا  1996
 لبنان  2000
 عمان ، تركمانستان ، األردن  2004
 أستراليا ، فيتنام  2007
 فلسطين  2015

 المنتخبات البطولة
جمهورية   ,الفلبين  ,كوريا الجنوبية  1956

فيتنام   ,كمبوديا  ,ماليزيا  ,الصين
 إسرائيل  ,الجنوبية

 ,الهند  ,هونغ كونغ  ,سنغافورة   1960
 إيران  ,باكستان 

 ال يوجد 1964
 ,إندونيسيا  ,اليابان  ,تايالند   1968

 ميانمار ، ماليزيا 
 ,سريالنكا  ,العراق  ,بروناي   1972

 ,الكويت  ,سوريا  ,لبنان  ,األردن 
 البحرين 

كوريا   ,اليمن الجنوبي  ,أفغانستان   1976
 قطر  ,السعودية  ,الصين  ,الشمالية

اإلمارات العربية   ,ماكاو  ,بنغالديش   1980
 المتحدة

 عمان  ,باكستان  ,لياليمن الشما     1984
  نيبال  

 ال يوجد 1988
 تايوان   1992
,كازاخستان  ,غوام   1996  ,تركمانستان 

 ,طاجيكستان  ,أوزبكستان 
 اليمن  ,فيتنام  ,قيرغيزستان 

  منغوليا  ,بوتان  ,الوس  ,فلسطين   2000
  تيمور الشرقية     2004
  أستراليا    2007
 ال يوجد 2011
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 2011 - 1956 التصفياتالظهور االول في  2015 - 1956 النهائياتالظهور االول في 
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 المنتخبات البطولة
 ,وني، الكيان الصهيكوريا الجنوبية   1956

 هونغ كونغ ، الجنوبيةفيتنام  
 تايوان   1960
 الهند   1964
 ميانمار ، إيران   1968
 ،العراق ، كمبوديا ، تايالند   1972

 الكويت 
 ماليزيا ، الصين ، اليمن الجنوبي   1976
، قطر ، كوريا الشمالية ، بنغالديش   1980

 اإلمارات العربية المتحدة ، سوريا 
 سنغافورة ، السعودية   1984
 اليابان ، البحرين   1988
 أوزبكستان ، إندونيسيا  1996
 لبنان  2000
 عمان ، تركمانستان ، األردن  2004
 أستراليا ، فيتنام  2007
 فلسطين  2015

 المنتخبات البطولة
جمهورية   ,الفلبين  ,كوريا الجنوبية  1956

فيتنام   ,كمبوديا  ,ماليزيا  ,الصين
 إسرائيل  ,الجنوبية

 ,الهند  ,هونغ كونغ  ,سنغافورة   1960
 إيران  ,باكستان 

 ال يوجد 1964
 ,إندونيسيا  ,اليابان  ,تايالند   1968

 ميانمار ، ماليزيا 
 ,سريالنكا  ,العراق  ,بروناي   1972

 ,الكويت  ,سوريا  ,لبنان  ,األردن 
 البحرين 

كوريا   ,اليمن الجنوبي  ,أفغانستان   1976
 قطر  ,السعودية  ,الصين  ,الشمالية

اإلمارات العربية   ,ماكاو  ,بنغالديش   1980
 المتحدة

 عمان  ,باكستان  ,لياليمن الشما     1984
  نيبال  

 ال يوجد 1988
 تايوان   1992
,كازاخستان  ,غوام   1996  ,تركمانستان 

 ,طاجيكستان  ,أوزبكستان 
 اليمن  ,فيتنام  ,قيرغيزستان 

  منغوليا  ,بوتان  ,الوس  ,فلسطين   2000
  تيمور الشرقية     2004
  أستراليا    2007
 ال يوجد 2011
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 2011 - 1956 التصفياتالظهور االول في  2015 - 1956 النهائياتالظهور االول في 



43



44

• احلديدة 	 محافظة   / احل��ّوك  مديرية   ، 1975/4/24م  مواليد 
باجلمهورية اليمنية . 

•  متزوج وله ولدان وبنتان . 	
•  أستاذ اإلعالم الرياضي املشارك بجامعة البيضاء 	
•  عضو مجلس إدارة اجلمعية اليمنية لالعالم الرياضي ورئيس 	

جلنة التأهيل والتدريب والدراسات.
•  بكالوريوس ) تونس ( ، ماجستير ) العراق ( ، دكتوراه ) اجلزائر (. 	
• التربية 	 قسم  ورئيس  ب��رداع  والعلوم  التربية  كلية  عميد  نائب   

الرياضية بجامعة البيضاء ) سابقاً( . 
•  حكم كرة قدم ضمن النخبة ) معتزل ( ومراقب حكام حاليا. 	
•  كاتب صحفي منذ العام 1999م ولغاية اآلن وناقد رياضي في 	

البرامج الرياضية اإلذاعية والتلفزيونية .
• وم���درب محترف 	  ، الرياضية  للصحافة  ال��دول��ي  االحت���اد  عضو 

ومعتمد من البورد العربي لالستشارات والتدريب والتنمية البشرية  
• عضو األكادميية الدولية لعلوم الرياضة بالسويد ومدير مكتب 	

املجلس العاملي للرياضة باليمن ومقره  دولة السويد ) سابقا(. 
• عضو املركز العربي للسالمة املهنية ، وعضو  هيئة حترير مجلة 	

الشؤون الشبابية والرياضية العلمية احملكمة في اليمن وعضو 
التابعة  العلمية احملكمة  الرياضي  اإلب��داع  التحرير مجلة  هئية 

جلامعة املسيلة اجلزائرية .
•  نائب رئيس مؤسسة شاهد لتنمية املجتمع مبحافظة البيضاء 	

ورئيس جلنة احلماية باملؤسسة . 
•  رئيس وعضو هيئة علمية في عدد من املؤمترات العليمة باليمن 	

والسعودية واجلزائر وتونس . 
•  صدر له باالشتراك مع أ. محمد صبري اربعة إصدارات سابقة 	

لكأس العالم ) 2006-2010-2014-2018م( .
•  صدر  كتابني في الشأن الشبابي وكتاب عن التحكيم وآخر عن 	

اإلعالم الرياضي ) كليهما تخت الطبع  ( .
• املاجستير في جامعتي عدن 	 وناقش عدد من رسائل  أش��رف   

واحلديدة .
• ال��ت��دري��ب��ي��ة والتحكيمية 	 ال�����دورات  ال��ع��دي��د م��ن   ح��اص��ل ع��ل��ى 

واحلقوقية واالنسانية واالجتماعية . 
•  شارك في أكثر من 20 ندوة وملتقى ومؤمتر علمي في اليمن 	

أكثر من 10 أبحاث علمية في عدد من  ، ونشر من  وخارجها 
املجالت العلمية احملكمة داخل اليمن وخارجها .

شركة العنسي وأوالده
 للصرافة والحواالت المالية

الدكتور حممد ح�سني النظاري 

املركز الرئي�سي : رداع ال�سارع العام
 اأمام املحكمة االبتدائية

771106740  -  777706740
  06  556740 - 555323 - 558855

فرع منطقة العر�ش مالح 
 جوار حمطة ال�سعيدي البرتولية

حتويل الى جميع انحاء اجلمهورية 

وكالء �سركات حملية وعاملية

06 562121  -560122
77706740  - 558899


