
كارلوس كريوش
مدرب كرة قدم 

ال تكذب أبًدا عىل كرة القدم
الفريق هو كل يشء وقبل أي يشء!
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كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

عن كارلوس كريوش
38 عاما من الخربة

يف مانشسرت يونايتد فاز كارلوس 
كريوش ثالث مرات بالربمييري ليغ  

ومرة بالشامبيونز ليغ

1991-84 1993-91 1996-94 1996 1997-96 1999-98 2002-00 2003-02 2004-03 2008-04 2010-08

الربتغال
منتخب تحت 16 و 

18 و 20 سنة  الربتغال الربتغال إيران سبورتنغ لشبونةكولومبيا مرتوستارز ناغويا غرامبوس اإلمارات جنوب أفريقيا مانشسرت يونايتد ريال مدريدمانشسرت يونايتد

2003
الفوز بكأس السوبر 

اإلسباين

2014 و 2018
التأهل لكأس العامل

2010
التأهل لكأس العامل

2002
التأهل لكأس العامل

2003/ 2002
الفوز بالربمييري ليغ

2007/2006 و 2008/2007
الفوز بالربمييري ليغ

2008-2007
الفوز

بدوري أبطال أوروبا شامبيونز ليج

2006/2005
الفوز بكأس السوبر اإلنجليزي

1995-1994
الفوز بكأس الربتغال

1989
الفوز ببطولة األمم األوروبية 

تحت 16 سنة 

1989 و 1991
الفوز بكاس العامل تحت 

20 سنة

2020-192019-211

1995
الفوز بكأس السوبر الربتغايل 

1996
الفوز بكأس السوبر الياباين

كارلوس مانويل بريتو ليال دي  كريوش

تاريخ امليالد 1 مارس 1953، مبقاطعة نامبوال - موزمبيق.

أول مدرب للفريق

بدأ مدرب كرة القدم كارلوس كريوش مسريته يف عام 1983/84  ملدير لفريق بيلينينسييس تحت 
15 سنة، ورسعان ما أصبح عضوا يف املجلس الفني لالتحاد الربتغايل لكرة القدم يف 1984/85. كان 
مساعدا ملدير فرق الشباب يف الربتغال. يف عام 1987/88 تم تعيينه مدربا ومديرا ملنتخب الربتغال 

للناشئني تحت 20 سنة، وقاد الفريق إىل الفوز بكأس العامل للشباب يف الرياض عام 1989 
ويف لشبونة عام 1991.

والعمل  التدريب  يف  مبتكرة  وأساليب  جديدة،  تنظيمية  ملفاهيم  وتنفيذه  تأثريه  ترك 
األسايس، باإلضافة إىل اتباعه نهجا مختلفا يف لتدريب واللعب، ترك تأثريا كبريا يف مجال 
كرة القدم عىل الصعيد الوطني وأصبح ميثل مرجعية دولية. بعد اإلنجازات التي حققها 
مع منتخب الربتغال للناشئني تحت 20 سنة، صعد كارلوس كريوش ليصبح املدرب الرئييس 
من  مجموعة  للعامل  وقدم   ،1991/1992 عام  يف  الربتغال  يف  القدم  لكرة  األول  للفريق 

الالعبني الذين أصبحوا يُعرفون فيام بعد باسم “الجيل الذهبي لكرة القدم الربتغالية”.

بعد تجاربه مع األندية الكربى يف الربتغال )سبورتنغ لشبونة حيث حقق معه عدة ألقاب بينها كأس 

الربتغال، وكأس السوبر(، والواليات املتحدة )نيويورك مرتوستارز( واليابان )ناغويا غرامبوس حيث 
حقق معه الفوز بكأس السوبر ليغ(، وجدت املنتخبات الوطنية طريقها اليه مرة أخرى يف عام 1998 
/ 99، عندما توىل كارلوس كريوش تدريب منتخب اإلمارات العربية املتحدة. وبعد ذلك نجح كارلوس 
كريوش مع منتخب جنوب إفريقيا يف التأهل لكأس 

العامل 2002 يف كوريا الجنوبية / اليابان.

بني عامي 2002 و2008، انضم كارلوس كريوش إىل 
األول  للفريق  مساعد  كمدرب  يونايتد  مانشسرت 
تحت قيادة السري أليكس فريجسون ومل تتوقف هذه 
املهمة سوى موسم واحد فقط خالل 2003/2004، 
ملوسم  اإلسباين  مدريد  ريال  فريق  مع  وقع  عندما 
واحد أيضا، حقق خالله لقب كأس السوبر اإلسباين. 
ويف مانشسرت يونايتد شارك كارلوس كريوش يف تحقيق 6 ألقاب مهمة، مبا يف ذلك ثالثة ألقاب يف 

الدوري اإلنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

يف   2010 العامل  لكأس  تأهل  الذي  الربتغايل  املنتخب  لقيادة  كريوش  كارلوس  عاد  مانشسرت،  بعد 
جنوب أفريقيا ووصلت الربتغال إىل دور الـ 16، وخرست أمام إسبانيا بطل العامل. إىل جانب دوره 

الربتغايل، أعاد كارلوش كريوش مرة أخرى تنظيم  للمنتخب  كمدرب 
جميع املنتخبات الوطنية بدءاً من الناشئني وحتى الفريق األول.

لكرة  اإليراين  املنتخب  تدريب  كريوش  كارلوس  توىل   ،2011 عام  يف 
الربازيل  يف   2014 العامل  كأس  لتصفيات  الوصول  إىل  ليقوده  القدم 
وكأس آسيا 2015 يف أسرتاليا، ومتكن من توجيه املنتخب اإليراين إىل 
إىل  املنتخب  العامل، حيث وصل  كأس  تصفيات  من  تاريخية  مرحلة 

مونديال روسيا 2018، وأصبح كارلوس كريوش أول مدرب يف تاريخ كرة القدم يخوض أربع تصفيات 
لكأس العامل مع منتخبات وطنية مختلفة.

 يف روسيا، قدمت إيران مباريات رائعة ضد املغرب )0-1( وإسبانيا )1-0( والربتغال )1-1(، وكافحت 

من أجل التأهل إىل املرحلة الثانية حتى اللحظة األخرية. يف عام 2019 خاض منتخب إيران مباريات 
كأس آسيا ووصل إىل الدور نصف النهايئ ألول مرة منذ 15 عاما، وخرس فقط أمام املنتخب الياباين 

األكرث نجاحا يف آسيا. 
بعد إيران، انضم كارلوس كريوش إىل املنتخب الكولومبي، ويف كوبا 
تاريخي  بسجل  النهايئ  ربع  الدور  إىل  الفريق  تأهل   ،2019 أمريكا 
نقاط )سجل 4 أهداف دون أن يدخل مرماه أي  نظيف حاصدا 9 
هدف( بعد فوزه عىل األرجنتني وقطر وباراغواي. تم اقصاء كولومبيا 
أمام تشييل بركالت الرتجيح بعد 120 دقيقة من التعادل 0-0. غادر 
العامل يف قطر  انطالق تصفيات كأس  بعد  كارلوس كريوش كولومبيا 
2022 وبعد أن قام يف نفس الوقت بتجديد دماء الفريق. الكولومبي

حتى اآلن حقق كارلوس كريوش 115 فوز يف 209 مباراة، وهو ثالث مدرب لديه أفضل كفاءة بني 
الوطنية، فقط بعد يواكيم لو )أملانيا( وماريو  للمنتخبات  الذين حققوا أكرث من 100 فوز  أولئك 

زغالو )الربازيل(.

أول مدرب للفريق

كارلوس كريوش هو أول 
مدرب يف تاريخ كرة القدم 

يتأهل أربع مرات لكأس العامل 
مبنتخبات وطنية مختلفة.

السابقالتايل
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كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

مرات تأهل لتصفيات 
لكأس العامل

فوز يف مباريات 
للمنتخبات الوطنية 

الفوز مرتني ببطولة كاس العامل 
للناشئني تحت 20 سنة.

يعترب كارلوس كريوش، إىل جانب والرت وينرتبوتوم )إنجلرتا( وأوسكار تاباريز 
)أوروغواي(، هو املدرب الوحيد يف تاريخ كرة القدم الذي وصل 4 مرات إىل تصفيات 

كأس العامل. وقد نجح كريوش من تحقيق ذلك مع ثالثة منتخبات وطنية مختلفة.

كارلوس كريوش هو ثالث مدرب يتمتع بأفضل كفاءة بني أولئك الذين 
حققوا أكرث من 100 فوز للمنتخبات الوطنية. حقق حتى اآلن 115 

فوزا يف 209 مباراة. 

مع كارلوس كريوش ُولد “الجيل الذهبي لكرة القدم الربتغالية” وتوج ببطولة كأس العامل 
تحت 20 سنة مرتني، عام 1989 )الرياض( و1991 )لشبونة(.

4

115
2

املنتخبات الوطنية

نظرة عامة

السابقالتايل
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20142018 2010 2002

كأس العامل 
البلد املنظم: جنوب أفريقيا

الربتغال

كأس العامل 
البلد املنظم: الربازيل

املنتخب: إيران 

كأس العامل 
البلد املنظم: روسيا 

املنتخب: إيران  

كأس العامل 
البلد املنظم: كوريا – اليابان

املنتخب: جنوب أفريقيا

مرات تأهل 4
لكأس العامل 

مدربون تأهلوا 4 مرات لكأس العامل

والرت وينتريبوتوم
انجلرتا

1962 | 1958 | 1954 | 1950

أوسكار تباريز
أوروغواي 

2018 | 2014 | 2010 | 1990

كارلوس كريوش 
جنوب أفريقيا | الربتغال | إيران 

2018 | 2014 | 2010 | 2002

كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

السابقالتايل
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115
منتخبات الوطنية

فوز

24 مباراة
10 فوز  %41,7

جنوب أفريقيا 
املنتخب الوطني 

2002-2000

19 مباراة
10 فوز  %52,6

اإلمارات العربية املتحدة 
املنتخب الوطني 

1999-1998

الربتغال
املنتخب الوطني 

2010-2008 | 1993-1991

49 مباراة
26 فوز  %53

إيران 
املنتخب الوطني 

2018-2011

99 مباراة
60 فوز  %60,6

كولومبيا 
املنتخب الوطني 

2019

18 مباراة
9 فوز  %50

اإلجاميل
املنتخبات الوطنية 

1999-1998

209 مباراة
115 فوز  %55 

57 تعادل  %27,3 
37 خسارة  %17,7 

=

األهداف املسجلة: 330 هدف 
 مبعدل 1,6 هدف يف املباراة الواحدة

احصائيات

األهداف التي دخلت مرماه: 156 هدف 
 مبعدل 0,7 هدف يف املباراة الواحدة 

كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

السابقالتايل
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مدربون حققوا أكرث من 100 فوز للمنتخبات الوطنية

ماريو زاغالو
يواخيم لوف

كارلوس كريوش
ميالن ماكاال

أوسكار تباريز
كارلوس ا. باريرا 

كلود لوروا
دورا ميلوتينيفيك

115
املنتخبات الوطنية

الفعاليةفوز 

%65,7

%63,8

%55,0

%51,4

%48,5 

%47,8

%40,2

%38,8

مباراة  187

مباراة  188

مباراة  209

مباراة  245

مباراة  206

مباراة  251

مباراة  271

مباراة  286

فوز  123

فوز   120

فوز   115

فوز   126

فوز   100

فوز   120

فوز  109

فوز  111

كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

السابقالتايل



15 | 7 

الربتغال
حقائق وإحصائيات 

 2010-2008 | 1993-1991

املنتخب الوطني 
49 مباراة

26 فوز  %53

إحصائيات

• بعد عام 1991، قدم كارلوس كريوش للعامل مجموعة من الالعبني الذين ُعرفوا فيام 
بعد باسم “الجيل الذهبي لكرة القدم الربتغالية” )لويش فيغو، روي كوشتا، جواو 

بينتو، باولو سوزا، فرناندو كوتو(.

• يف عام 1993، تأهل “الجيل الذهبي لكرة القدم الربتغالية” لتصفيات بطولة كأس 
العامل يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1994، حيث لعب ضد إيطاليا )التي فازت 

بالبطولة(.

• مع كارلوس كريوش تأهلت الربتغال إىل كأس العامل يف جنوب أفريقيا 2010، ومتكن 
املنتخب الربتغايل من بلوغ دور الـ 16  )خرج أمام منتخب إسبانيا الذي فاز فيام بعد 

بالبطولة(.

حقائق

16 تعادل  %32,7
7 خسارة  %14,3

76 هدف يف مرمي الخصم  بواقع 1,5 هدف يف املباراة

26 هدف يف مرماه  بواقع 0,5 هدف يف املباراة

كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

السابقالتايل
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كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

اإلمارات العربية املتحدة
حقائق وإحصائيات 

1999-1998 

املنتخب الوطني 

حقائق
• قام كارلوس كريوش بتطبيق مقاربة جديدة لتدريب الالعبني واختيارهم.

• مع كارلوس كريوش تأهلت اإلمارات العربية املتحدة لنصف نهايئ كأس العرب.

19 مباراة
10 فوز  %52,6

2 تعادل  %10,5
7 خسارة  %36,9

إحصائيات

31 هدف يف مرمي الخصم  بواقع 1,6 هدف يف املباراة

37 هدف يف مرماه  بواقع 1,9 هدف يف املباراة

السابقالتايل
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كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

جنوب أفريقيا
حقائق وإحصائيات 

 2002-2000

املنتخب الوطني 

حقائق
• بعد التأهل مع كارلوس كيروش لكأس العالم في كوريا واليابان في عام 2002، لم 

يتمكن منتخب جنوب أفريقيا من التأهل مرة أخرى لتصفيات كأس العالم.

24 مباراة
10 فوز  %41,7

8 تعادل  %33,3
6 خسارة  %25

إحصائيات

24 هدف يف مرمي الخصم  بواقع 1 هدف يف املباراة

19 هدف يف مرماه  بواقع 0,79 هدف يف املباراة

كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

السابقالتايل
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إيران
حقائق وإحصائيات 

 2018-2011

املنتخب الوطني 

• بعد التأهل لمونديال البرازيل 2014 مع كارلوس كيروش، تمكن منتخب إيران 
الوطني من تحقيق المرحلة األولى والتاريخية على التوالي من نهائيات كأس العالم، 

حيث وصل إلى مونديال روسيا 2018.

• تأهل منتخب إيران الوطني ملونديال روسيا ويف سجله 12 مباراة )1108 دقيقة( 
دون أن تهتز شباكه بهدف واحد.

• يف مونديال روسيا 2018، حقق منتخب إيران أفضل أداء له عىل اإلطالق يف تصفيات 
كأس العامل )الفوز عىل املغرب والتعادل مع الربتغال(، حيث تحدى تصفيات املرحلة 

الثانية حتى اللحظة األخرية

• مع كارلوس كريوش، كان منتخب إيران الوطني باستمرار الفريق األسيوي األول يف 
ترتيب الفيفا.

• يف عام 2019، وصل منتخب إيران الوطني إىل نصف نهايئ كأس آسيا للمرة األوىل 
منذ 15 عاما.

حقائق

99 مباراة
60 فوز  %60,6

27 تعادل  %27,3
12 خسارة  %12,1

إحصائيات

181 هدف يف مرمي الخصم  بواقع 1,82 هدف يف املباراة

68 هدف يف مرماه  بواقع 0,68 هدف يف املباراة

كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

السابقالتايل
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كولومبيا 
حقائق وإحصائيات 

 2019

املنتخب الوطني 

• مع كارلوس كيروش، تأهل منتخب كولومبيا إلى ربع النهائي في كوبا أمريكا 2019 
بسجل تاريخي وشباك نظيفة و9 نقاط، بعد فوزه على األرجنتين وقطر وباراغواي.

• تم إقصاء كولومبيا أمام تشيلي بركالت الترجيح، بعد 120 دقيقة من التعادل 0-0، 
وخرجت من البطولة دون أن تهتز شباكها بأي هدف.

• كان الفوز 0-2 على األرجنتين هو األول لكولومبيا بعد 12 سنة و9 مباريات.

• في عام 2020، غادر كارلوس كيروش كولومبيا بعد بدء التأهيل لتصفيات مونديال 
قطر 2022 وتجديد دماء الفريق الكولومبي.

حقائق 18 مباراة
9 فوز  %50

5 تعادل  %27,8
4 خسارة  %22,2

إحصائيات

22 هدف يف مرمي الخصم  بواقع 2,1 هدف يف املباراة

18 هدف يف مرماه  بواقع 1 هدف يف املباراة

كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

السابقالتايل
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كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

الفوز مرتان ببطولة كأس 
العامل للناشئني تحت 20 سنة

منتخبات الربتغال للناشئني تحت 16 و18 و20 سنة 

• عند وصوله إلى االتحاد البرتغالي لكرة القدم، جلب كارلوس كيروش معه 
منهجا جديدا للتدريب وتطوير الالعبين الشباب، وأيضا لتنظيم المسابقات 

وتأهيل المدربين.

• قام كارلوس كيروش بإعداد وتطوير الالعبين الذين تم تقديمهم فيما بعد 
للعالم باسم “الجيل الذهبي لكرة القدم البرتغالية”. 

• في عام 1989، توج “الجيل الذهبي لكرة القدم البرتغالية” مع كارلوس 
كيروش ببطولة أمم أوروبا تحت 16 سنة )فايله، الدنمارك(

• صنع “الجيل الذهبي لكرة القدم البرتغالية” التاريخ بفوزه في عامي 1989 
و1991 بكأس العالم للناشئين تحت 20 سنة )في الرياض ولشبونة(.

حقائق

إحصائيات

104 مباراة
64 فوز  %62

26 تعادل  %25
14 خسارة  %13

195 هدف يف مرمي الخصم  بواقع1,88 هدف يف املباراة

83 هدف يف مرماه  بواقع 0,79 هدف يف املباراة

السابقالتايل
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105 مباراة
68 فوز  

23 تعادل 
14 هزمية 

• كأس البرتغال   
• كأس السوبر البرتغالي  

سبورتنغ لشبونة 
1995/1994

27 مباراة
12 فوز  
3 تعادل 

12 هزمية 

مرتوستارز
1996

نظرة 
فرق األندية 

48 مباراة
22 فوز  
5 تعادل 

21 هزمية 

• كأس السوبر الياباني

ناغويا غرامبوس 
1997/1996

296 مباراة
193 فوز  
56 تعادل 
47 هزمية 

• 3 مرات بريميير ليغ
• 3 مرات كأس السوبر اإلنجليزي 

• كأس إنجلترا
• دوري أبطال أوروبا شامبيونز ليج  

مانشسرت يونايتد
2003/2002
2008/2004

59 مباراة
34 فوز  

11 تعادل 
14 هزمية 

• كأس السوبر اإلسباني

ريال مدريد
2004/2003

كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

السابقالتايل
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كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

• كان كارلوس كيروش لمرتين وورلد ستار فيفا تيم كوتش، ضد البوسنة )أبريل 2000( 
وفرنسا )أغسطس 2000(.

• تعاون كارلوس كيروش مع االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( كمدرب ومستشار فني.

• كان كارلوس كيروز المدير الفني للفريق الوطني للواليات المتحدة األمريكية، حيث 
قام بصياغة وتقديم تقرير Q-Report ، الذي شكل  أساس مشروع 2010 )خطة تطوير 

كرة القدم األمريكية(.

حقائق كربى

السابقالتايل
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كارلوس كريوش مدرب كرة قدم 

الفريق هو كل يشء!

شكرا لك
كارلوس كريوش

مدرب كرة قدم

ال تكذب أبًدا عىل اللعب
ال تكذب أبًدا عىل كرة القدم

الفريق هو كل يشء!

السابق

شاهد اآلن


