Abu Dhabi


Zayed Sports City Stadium

The stadium bearing the name of Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan was completed in 1980 by the late President of the UAE
and serves as the country’s largest sporting venue, with a capacity of 45,000. Standing within view of the city’s signature
Sheikh Zayed Grand Mosque, Zayed Sports City Stadium is an appropriate home for the country’s biggest matches and its most
anticipated sporting events. Shortly after its opening, the stadium hosted its first international competition, the Asian Youth
Cup in 1981. Since then, Zayed Sports City stadium has played host to all the most important FIFA events— including the Asian
Youth Championship (1985), Asian Football Cup Qualification Matches (1988), AFC Asian Cup (1996), FIFA Club World Cup
(2009, 2010, 2017), and the FIFA U17 World Cup—fueling the passion of domestic football fever.
Location:
https://www.google.com/maps/place/24.4160871+54.454372892597334/@24.4160871,54.454372892597334,17z
Latitude:
24.4160871
Longitude:
54.454372892597334

إبوظب :
ي
 ملعب مدينة زإيد إلرياضية
ُ
إستكمل إإلستاد إلذي يحمل إسم إلشيخ زإيد بن سلطان آل نهيان يف عام  0431من قبل إلرئيس إلرإحل لدولة إؤلمارإت إلعربية
ياض يف إلبالد  ،بسعة 00111.
.إلمتحدة  ،وهو بمثابة أكب مكان ر ي
إلكبب ف إلمدينة  ،وهو موطن مناسب ألبرز مباريات إلبالد ر
وأكب
يقع ملعب مدينة زإيد إلرياضية عىل مقربة من مسجد إلشيخ زإيد ر ي
قصب من إفتتاحه  ،كأس شباب آسيا عام  .0430ومنذ
إألحدإث إلرياضية إلمتوقع  ،إستضاف إلملعب أول مسابقة دولية له بعد وقت ر
إلحي  ،إستضاف ملعب مدينة زإيد إلرياضية كل إألحدإث إلهامة يف إلفيفا  -بما يف ذلك بطولة إلشباب إآلسيوية ( ، )0430كأس آسيا
ذلك ر
 ،وكأس إلعالم )  ، FIFA (20090102 ، 0101 ،كأس إلعالم لألندية ) AFC (1996لكرة إلقدم .مباريات إلتأهل ( ، )0433كأس آسيا
 ،إألمر إلذي يغذي شغف حىم كرة إلقدم إلمحلية  FIFAتحت  02سنة

إلموقع :
https://www.google.com/maps/place/24.4160871+54.454372892597334/@24.4160871,54.454372892597334,17z

خط إلعرض:
00.0011320
خط إلطول:
00.000420340042440



Mohammed Bin Zayed Stadium

in 1980 as Al Jazira Stadium, the current Mohammed Bin Zayed Stadium underwent significant renovation from 2006 to 2009,
nearly tripling its prior seating capacity and taking its name from the current Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme
Commander of the UAE Armed Forces. The 37,500-seat venue serves as home field for the 2016-2017 Arabian Gulf League
Champion Al Jazira football club, one of the oldest clubs in the country, formed from the merger of two rival Abu Dhabi
teams. Since then it has been the site of numerous significant historical matches, including the 2009 and 2010 FIFA Club
World Cup and the FIFA U-17 World Cup 2013, and is scheduled to host 7 matches, including a semi-final, during the AFC
Asian Cup UAE 2019.
Location:
https://www.google.com/maps/place/24.45280935+54.392872720034916/@24.45280935,54.392872720034916,17z
Latitude:
24.45280935
Longitude:
54.392872720034916



إستاد دمحم بن زإيد

كببإ خالل ر
ً
ترميما ر ً
إلفبة من  0111ؤل  ، 0114ما يقرب من ثالثة
إلحال
إسس يف عام  0431إستاد إلجزيرة  ،شهد إستاد دمحم بن زإيد
ي
إلحال ونائب إلقائد إألعىل للقوإت إلمسلحة إؤلمارإتية.
أبوظب
ول عهد
ي
أضعاف قدرته إلسابقة عىل إستضافة إلجمهور وأخذ إسمه من ي
ي
ً
متفرجا ً
ملعبا للبطولة إلعربية لكرة إلقدم  ، 0102-0101وهو أحد أقدم إألندية يف إلبالد  ،وإلذي
ويشكل إلملعب إلذي يتسع لـ 42011
إلحي  ،كان موقع إلعديد من إلمباريات إلتاريخية إلهامة  ،بما يف ذلك كأس إلعالم
منافسي من
فريقي
تألف من إندماج
أبوظب ومنذ ذلك ر
ر
ر
ي
لعام  0101و  0101وكأس إلعالم تحت  02سنة
 ،ومن إلمقرر إستضافة  2مباريات  ،بما يف ذلك إلدور قبل
ي
إلنهائ  FIFA 2013لألندية ي
 ،خالل بطولة آسيا كأس إإلمارإت 0104

إلموقع :
https://www.google.com/maps/place/24.45280935+54.392872720034916/@24.45280935,54.392872720034916,17z

خط إلعرض:
00.00031440
خط إلطول:
00.440320201140401



Al Nahyan Stadium

Located in the heart of downtown Abu Dhabi, the ground is home to the four time champions of the UAE Pro League, Al
Wahda FC. The stadium was built in 1995 and will reach a capacity of 15,000 for the AFC Asian Cup UAE 2019. Japanese fans
will find a special connection with the stadium which was opened in 1995 by Crown Prince Naruhito of Japan, alongside
current UAE President Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Al Nahyan Stadium will host 5 matches during the AFC Asian Cup
UAE 2019.
Location:
https://goo.gl/maps/9pLQWgNsjf42
Latitude:
24.466667
Longitude:
54.366669



إستاد آل نهيان

ر
ر
للمحب رفي إألربعة  ،نادي إلوحدة .تم بناء إإلستاد يف عام
إئ
ه موطن ألبطال إلدوري إؤلمار ي
ظب  ،إألرض ي
يقع يف قلب وسط مدينة أبو ي
 0440وسوف يصل ؤل  00111دوإلر يف كأس آسيا.0104
ً
ً
ول إلعهد إألم رب ناروهيتو من إليابان  ،ؤل .
سيجد إلمشجعون إليابانيون إتصاال خاصا مع إإلستاد إلذي إفتتح يف عام  0440من قبل ي
إلحال إلشيخ خليفة بن خليفة .زإيد آل نهيان .يستضيف ملعب آل نهيان خمس مباريات خالل كأس آسيا.0104
جانب إلرئيس
ي

إلموقع :
https://goo.gl/maps/9pLQWgNsjf42

خط إلعرض:
00.011112
خط إلطول:
00.411114

Al Ain


Hazza Bin Zayed Stadium

Recipient of the Stadium of the Year award in 2014, Hazza Bin Zayed Stadium is one of the most modern football facilities in
the region and home ground to Al Ain FC. Its advanced parasol design allows afternoon matches to be played in the shade,
while providing spectators pleasant relief. Using programmed patterns of LED lights, the building’s trademark illuminated
façade can smartly alter its color and appearance, signaling another Al Ain victory in purple or paying tribute to the colors of
the UAE flag. The extended development around the stadium has now been expanded to include restaurants, retail shops,
residences and a hotel, making it a full-service cutting-edge sports travel destination. Hazza Bin Zayed Stadium will host 4
matches during the FIFA Club World Cup UAE 2018 and 8 matches during the AFC Asian Cup UAE 2019, including a semi-final.
The stadium holds a capacity of 24,000 seats and has become a proud new landmark in a city of tradition.
Location:
https://goo.gl/maps/WTJiVTUZPwN2
Latitude:
24° 27' 9.95" N
Longitude:
54° 23' 31.26" E

إلعي:
ر


إستاد هزإع بن زإيد :

إلعي
حاز إستاد هزإع بن زإيد  ،إلحاصل عىل جائزة إستاد إلعام لعام  ، 0100أحد أحدث مرإفق كرة إلقدم يف إلمنطقة وموطن نادي ر
توفب متفرج مري ــح .وباستخدإم أنماط
لكرة إلقدم .يسمح تصميمها إلمتطور للمظالت بلعب مباريات بعد إلظهر يف إلظل  ،مع ر
يشب ؤل إنتصار آخر
تغيب لونها ومظهرها بذكاء  ،مما ر
مبمجة من مصابيح  ، LEDيمكن للوإجهة إلمضيئة للعالمة إلتجارية يف إلمبب ر
إألرجوإئ أو إؤلشادة بألوإن علم دولة إؤلمارإت إلعربية إلمتحدة .وقد تم إآلن توسيع نطاق إلتطوير إلممتد حول
إلعي باللون
يف ر
ي
إإلستاد ليشمل إلمطاعم ومحالت إلبيع بالتجزئة وإلفنادق وإلمناطق إلسكنية  ،مما يجعله وجهة سفر رياضية متطورة متكاملة
إلخدمات .يستضيف ملعب هزإع بن زإيد  0مباريات خالل بطولة كأس إلعالم لألندية  -إؤلمارإت  0103و  3مباريات خالل كأس آسيا
ً
مقعدإ  ،وأصبح عالمة فارقة جديدة يف مدينة إلتقاليد.
إلنهائ .يستوعب إلملعب 00111
 ، AFC 2019بما يف ذلك نصف
ي

إلموقع :
https://goo.gl/maps/WTJiVTUZPwN2

خط إلعرض:
24° 27' 9.95" N
خط إلطول:
54° 23' 31.26" E



Khalifa Bin Zayed Stadium

Opened in 1971, Khalifa bin Zayed Stadium was built near the same area where football was

first played in Al Ain between

locals, expats and British soldiers. Once the original home ground for Al Ain FC, the stadium now serves as their official training
pitch and regularly plays host to international matches. After renovation in 2002, the stadium holds a capacity of 12,000 and
will host a total of 6 matches during the AFC Asian Cup UAE 2019.
Location:
https://www.google.com/maps/place/24.20717095+55.7664662856917/@24.20717095,55.7664662856917,17z
Latitude:
24.20717095
Longitude:
55.7664662856917



إستاد خليفة بن زإيد

ر
إلعي ربي إلسكان
إلب لعبت فيها كرة إلقدم ألول مرة يف ر
تم إفتتاح إستاد خليفة بن زإيد يف عام  0420بالقرب من نفس إلمنطقة ي
ر
إلعي  ،يستخدم إلملعب إآلن كملعب تدريب
يطانيي .وبمجرد أن يصبح إلملعب
وإلمغب ربي وإلجنود إلب
إلمحليي
إألصىل لملعب ر
ر
ر
ي
رسىم ويستضيف بانتظام إلمباريات إلدولية .بعد إلتجديد يف عام  ، 0110يستوعب إلملعب  00111وستستضيف مجموعه 1
ي
مباريات خالل كأس آسيا .AFC 2019

إلموقع :
https://www.google.com/maps/place/24.20717095+55.7664662856917/@24.20717095,55.7664662856917,17z

خط إلعرض:
24.20717095

خط إلطول:
55.7664662856917

Dubai


Al Maktoum Stadium

Named after Dubai’s ruling family, Al Maktoum Stadium is the home ground of Dubai’s football team, Al Nasr SC. The stadium
seats 13,000 and is the centerpiece of a major sports complex, located in the heart of old Dubai in Oud Metha. Visitors will
enjoy the rich cultural tapestry of the surrounding area that borders Dubai Creek. Al Maktoum Stadium will host 6 matches
during the AFC Asian Cup UAE 2019.
Location:
https://www.google.com/maps/place/25.23994345+55.312842374609154/@25.23994345,55.312842374609154,17z
Latitude:
25.23994345
Longitude:
55.312842374609154

دئ:
ي


إستاد آل مكتوم

دئ  ،آل نرص .يتسع إلملعب
دئ إلحاكمة  ،ملعب آل مكتوم هو موطن فريق كرة إلقدم يف ي
سىم عىل إسم عائلة ي
ي
ل  04111مقعد  ،وهو يمثل مر ً
دئ إلقديمة يف عود ميثاء .سيستمتع إلزوإر
كزإ لمجمع
رياض ر
كبب  ،يقع يف قلب ي
ي
ر
دئ .يستضيف إستاد آل مكتوم
إلب تقع عىل مقربة من خور ي
بالمنسوجات إلثقافية إلغنية يف إلمنطقة إلمحيطة ي
 1مباريات خالل كأس آسيا .AFC 2019

إلموقع :
https://www.google.com/maps/place/25.23994345+55.312842374609154/@25.23994345,55.312842374609154,17z

خط إلعرض:
25.23994345

خط إلطول:
55.312842374609154



Rashid Stadium

The oldest and largest sports stadium in Dubai, Rashid Stadium was built in 1948, seating 12,000. It is the current home of
Dubai’s oldest football team, Al Alhi Sports Club, located 10 minutes from Dubai International Airport in the district of Deira.
The ground hosted matches during the 2003 FIFA U-20 World Cup and 2013 FIFA U-17 World Cup. Rashid Stadium will host 5
matches during the AFC Asian Cup UAE 2019.
Location:
https://goo.gl/maps/wRJxAkfHiqn
Latitude:
25° 16' 46.76" N
Longitude:
55° 21' 38.18" E



إستاد مكتوم بن رإشد آل مكتوم

إلحال ألقدم فريق لكرة إلقدم
دئ  ،تم بناء ؤستاد رإشد يف عام  ، 0403ويضم  00111مقعد .ؤنه إلمقر
ياض يف ي
ي
أقدم وأكب إستاد ر ي
دئ  ،نادي
دئ
إلدول يف منطقة ديرة .إستضافت إألرض إلمباريات خالل  Alhihiيف ي
إلرياض  ،يقع عىل بعد  01دقائق من مطار ي
ي
ي
يستضيف ملعب رإشد  0مباريات خالل بطولة  FIFA 2013.وكأس إلعالم تحت  02سنة  FIFA 2010كأس إلعالم تحت  01سنة
.كأس آسيا لكرة إلقدم بدولة إؤلمارإت 0104

إلموقع :
https://goo.gl/maps/wRJxAkfHiqn

خط إلعرض:
25° 16' 46.76" N

خط إلطول:
55° 21' 38.18" E

Sharjah


Sharjah Stadium

With an improved capacity of 12,000, the home stadium for Sharjah FC will host group stage matches from 5 of the 6
tournament groups, drawing upon the diversity and enthusiasm of fans in the emirate for the upcoming AFC Asian Cup. The
stadium will host 6 total matches during the AFC Asian Cup UAE 2019, including one knockout match.
Location:
https://goo.gl/maps/NMqHLPaBLX62
Latitude:
25° 19' 59.54" N
Longitude:
55° 25' 10.46" E

إلشارقة:


إستاد إلشارقة

للناشئي
جماهبي يصل إل  ، 00111سيستضيف ملعب إلشارقة
مع قدرة إلتحسينات يف إلملعب لقابليته عىل إستيعاب عدد
ر
ر
إلمشجعي يف إؤلمارة لكأس آسيا
إلمقبلة AFC .مباريات إلمجموعات من  0من أصل  1مجموعات  ،معتمدين عىل تنوع وحماسة
ر
 ، .بما يف ذلك مبارإة خروج إلمغلوب AFC 2019سيستضيف إلملعب  1مباريات ؤجمالية خالل كأس آسيا

إلموقع :
https://goo.gl/maps/NMqHLPaBLX62

خط إلعرض:
25° 19' 59.54" N

خط إلطول:
55° 25' 10.46" E

