
١٩٥٦ باتت في الوقت الراهن البطولة األولى على 
مستوى القارة اآلسيوية، حيث تشهد منافساتها 
مشاركة أفضل وأقوى منتخبات آسيا التي تتسابق 
للفوز بلقب البطولة القاريـــة األولى والتي تقام 
كل ٤ ســـنوات. وجاءت فكرة إقامة البطولة بعد 
اجتماع الدول املؤسســـة لالحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم عـــام ١٩٥٤ في مانيال، حيـــث اتفقت الدول 
املؤسسة لالحتاد على العمل من أجل تطوير لعبة 
كرة القدم في القارة اآلسيوية، وكان إقامة بطولة 
قارية للمنتخبات الوطنية واحدا من هذه العناصر 

التي مت االتفاق عليها من أجل ذلك.
  وانطلقت بطولة كأس آســـيا بعد عامني حيث 
أقيمت النسخة األولى في هونغ كونغ مبشاركة ٧ 
منتخبات، وبعد مرور ما يقارب نصف عقد تشهد 
البطولة مشاركة منتخبات متثل جميع ارجاء القارة 

تتنافس فيما بينها للفوز بلقب البطولة.
  وتعتبر الســـعودية مع ايران واليابان األكثر 
فوزا باللقـــب القاري بثالثة ألقاب لكل منها، فيما 
كانت الصبغة االولى للبطولة عند انطالقتها كورية 
جنوبية اذ افتتحت السجل اآلسيوي باللقبني األولني 
عامي ١٩٥٦ و١٩٦٠. كانت حقبة املنتخب اإليراني 
اواخر الســـتينيات وحتى منتصف السبعينيات 
حني انتـــزع اللقب ٣ مرات متتاليـــة أعوام ١٩٦٨ 
و١٩٧٢ و١٩٧٦، في حني توجت اليابان اعوام ١٩٩٢ 
و٢٠٠٠ و٢٠٠٤. وشهدت البطولة اآلسيوية دخول 
املنتخبات العربية الى منافساتها في السبعينيات 
فقط وحتديدا في البطولة اخلامسة في تايلند عام 
١٩٧٢ وذلك بعد ان جنحت االحتادات العربية في 

إبعاد اسرائيل عن عضوية االحتاد اآلسيوي.
  وفي عقد الثمانينيات بدأت منتخبات اخلليج في 
فرض حضورها بقوة حيث كان منتخبنا الوطني 
أول منتخب عربي يتوج باللقب عام ١٩٨٠ قبل أن 
يحرز املنتخب السعودية كأس البطولة في ٣ مرات 
من بني ٤ بطوالت أقيمـــت بني عامي ١٩٨٤ و١٩٩٦ 
بعدمـــا بلغ املباراة النهائية خمس مرات متتالية. 
وتوج املنتخب الياباني ٣ مرات أيضا أعوام ١٩٩٢ 
و٢٠٠٠ و٢٠٠٤ حيـــث أكد انحصار ألقاب البطولة 
طوال ٢٠ عاما ما بينه وبني املنتخب الســـعودي. 
وفي عام ٢٠٠٧ أقيمت كأس آسيا بتنظيم مشترك 
للمرة األولى في تاريخ البطولة، حيث استضافتها 
إندونيسيا وماليزيا وتايلند وڤيتنام، وتغلب العراق 
على املنتخب السعودي في املباراة النهائية ليتوج 

بلقب البطولة للمرة األولى في تاريخه.
 

العبي املنتخب اإلماراتي كل هذه األمور تدعو الشارع 
اإلماراتي للتفاؤل مبنتخب بالده.

  منتخب البحرين أوقعه حظه العاثر مبجموعة 
نارية إلى جانب كل من أستراليا وكوريا اجلنوبية 
املرشــــحني لنيل اللقب وهو ميــــر أيضا بفترة عدم 
توازن مع املدرب سلمان الشريدة ومع تغيب بعض 
عناصره بسبب اإلصابة لكنه عودنا دائما أن يكون 
في املوعد ويقدم مستويات مميزه رغم أن مشاركته 
األخيرة بكأس اخلليج كانت جدا متواضعة وخرج 

من دورها األول واعتبرت حتضيرا للبطولة.
  ويدخل املنتخب السوري بطولة كأس آسيا وهو 
يحمل أمل ٢٢ مليون سوري ويسعى لتحقيق نتائج 
ايجابية بينما يدخل منتخب األردن «النشـــامي» 
البطولة وهـــو مطالب بتكرار نتائجه الرائعة في 
مشاركتهم األولى. وميتلك األردن حاليا مجموعة 
مميزة من الالعبني ويقودهم مدرب خبير هو العراقي 

عدنان حمد.

  تاريخ البطولة

  منذ انطالق كأس آسيا في نسختها األولى عام 

على مســــتوى النتائج حتى انه أضاع حلم التأهل 
لكأس العالم للمرة اخلامســــة علــــى التوالي مرتني 
باألمتار األخيرة مرة أمام كوريا الشمالية ومرة أمام 
البحرين وهو مدعو ملواجهة عمالقة القارة واثبات 
جدارة الكرة الســــعودية وأنها من بني األقوى على 

مستوى القارة.
  وعلى وقع أفراح العرب عموما وقطر خصوصا 
بإسناد تنظيم املونديال العاملي لقطر ٢٠٢٢، يدخل 
املنتخب القطري البطولة وهو مطالب بإحراز لقبها 
ألنها تقام بني جماهيره وعلى أرضه ولتأتي خير هدية 
للجماهير القطرية التي تعيش األفراح. ورغم ضعف 
النتائج وتذبذب املستوى وعدم استقرار املدرب على 
تشكيل ثابت حتى اآلن إال أن االحتاد القطري يراهن 

على مقدره املنتخب على انتزاع البطولة.
  وتعيش الكرة االماراتية مرحلة مشــــرقة بدأت 
مبنتخب شبابها الذي فاز ببطولة آسيا وقدم مستوى 
مميزا بكأس العالم وعاد وشــــارك في بطولة آسياد 
غوانزو ٢٠١٠ محققا املركز الثاني وخروج مشرف من 
نصف نهائي كأس اخلليج ومشاركة نادي الوحدة 
االماراتــــي بكأس العالم لألندية وهو يضم عددا من 

 أحمد حسين
  تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة اآلسيوية 
من ٧ الى ٢٩ يناير اجلاري الى الدوحة التي تستضيف 
نهائيات كأس آسيا اخلامسة عشرة، لتكون املرة الثانية 
التي حتتضن فيها العاصمة القطرية البطولة بعد 
عام ١٩٩٢. واستضافت ٣ دول عربية اخرى البطولة 
هــــي الكويت واالمارات ولبنــــان اعوام ١٩٨٠ و١٩٩٦ 
و٢٠٠٠ على التوالي. وتأتي نهائيات كأس آسيا في 
الدوحة بعد نحو شهر على فوز قطر بشرف استضافة 
نهائيات كأس العالم عام ٢٠٢٢ اثر تفوقها على اميركا 
في اجلولة االخيرة من التصويت في الثاني من شهر 

ديسمبر املاضي في زيوريخ.
  وكان «األزرق» اول منتخب عربي يحرز اللقب في 
البطولة التي استضافتها الكويت عام ١٩٨٠، ثم خلفه 
املنتخب السعودي الذي تزعم الساحة اآلسيوية في 

بطوالت ١٩٨٤ و١٩٨٨ و١٩٩٦. 

  أبرز المرشحين

  يأتي منتخبنا الوطني على رأس املرشحني للفوز 
باللقب اآلســــيوي بعد الطفرة الكبيرة التي حققها 
«األزرق» في اآلونة االخيرة والدفعة املعنوية لالعبني 
بعد الفوز بكأس «خليجي ٢٠» بعد غياب ١٢ عاما عن 
منصات التتويج بجانب فوز األزرق الرديف بكأس 
غرب آســــيا. وأدى االســــتقرار الفني لألزرق وتألق 
املدرب الصربي غوران توڤاريتش إلى قيادة األزرق 
للتأهل لنهائيات كأس آسيا والفوز ببطولتني بجانب 
ظهور مواهب صاعدة وبارزة في حجم فهد العنزي 
وعبدالعزيز املشعان ويوسف ناصر مع ابرز النجوم 
املخضرمني وليد علي وبدر املطوع وجراح العتيقي 
ونواف اخلالدي ومســــاعد ندا الذين اعادوا الهيبة 
للكرة الكويتية في احملافل اخلليجية واآلســــيوية. 
وهو ما يعطي انطباعا جيدا للشارع الكويتي بقدرة 
املنتخب على استعادة بريقه في البطولة اآلسيوية 
التي اعتلى منصتها كبطل مرة وكوصيف مرة وحل 

ثالثا ورابعا مرة.
  وتعتبر منتخبــــات اليابان وكوريــــا اجلنوبية 
والسعودية واستراليا اقوى املرشحني للفوز باللقب 
اآلسيوي بجانب األزرق فيما يدخل دائرة املنافسة 
بقوة منتخبات قطر االمارات والعراق (حامل اللقب) 
والبحرين وايران بينما تســــعى منتخبات سورية 
واالردن وكوريا الشــــمالية لتفجير مفاجأة كبيرة 

خالل البطولة.
  ويعيش منتخب الســــعودية منذ خسارة نهائي 
 قائد املنتخب العراقي يونس محمود يحمل كأس آسيا ٢٠٠٧ كأس آســــيا ٢٠٠٧ أمام العــــراق مرحلة عدم توازن 

 > اللقب: األزرق
  > التأسيس: ١٩٥٢

  > أول مباراة دولية: أمام 
ليبيا ٢- ٢ (١٩٦١)

  >أكبر فوز: على بوتان ٢٠ 
(٢٠٠٠) ٠ –

   >أثقل هزمية: من البرتغال 
(٢٠٠٣) ٠ – ٨

  >املدرب: الصربي غوران
  > أبرز الالعبني: اخلالدي، 
املطوع، املشعان، العتيقي، 
وليـد علـــــي، خلف، نـــدا 

وفهد العنزي
  > اإلجنازات: بطل آســـيا 
١٩٨٠ والتأهل ملونديال ١٩٨٢، 

بطل اخلليج (١٠ مرات)
  >التأهــــل لكــأس آسيــا:

  ٩ مرات
  > تصنيف فيفا: ١٠٢

 > اللقب: الصقور اخلضر
  > التأسيس: ١٩٥٩

  > أول مبـــاراة دولية: أمام 
سورية ٣ – ١ (١٩٥٧)

  > أكبر فوز: على ماكاو ٨ – ٠ 
(١٩٩٣)

أثقل هزمية: من املغرب   <  
(١٩٦١) ١ – ١٣

البرتغالـــي  املـــدرب:   <  
بيسيرو

  > أبرز الالعبني: القحطاني، 
عبدالغني،الشمراني، عطيف،  

هوساوي وهزازي
  > اإلجنازات: بطل آسيا (٣ 

مرات) ٨٤، ٨٨، ١٩٩٦. 
  > التأهـــل لكــــأس آسيــا:

  ٨ مرات
  > تصنيف فيفا: ٨١ 

 الكويت 

 هدف وليد علي في السعودية اهدى 
كأس الخليج العاشرة لالزرق

 السعودية 

 > اللقب: العنابي
  > التأسيس: ١٩٦٠

  > أول مباراة دولية: أمام 
البحرين  ١ - ٢ (١٩٧٠)

  >أكبر فوز: على أفغانستان 
ولبنان ٨ - ٠ (١٩٨٤)

  >أثقل هزمية: من الكويت 
(١٩٧٣) ٠ – ٩

الفرنســــــي  املـــدرب:   <  
ميتسو

  > أبرز الالعبــني: خلفـــان، 
الغانـــم،  سوريا، عمــــر، 
البلوشـــي  بالل محمـــد، 

ومجيد
  > التأهــل لكــأس آسيـــا: 

  ٨ مرات
  > تصنيف فيفا: ١١٤

 

 قطر 
 > اللقب: الساموراي

  > التأسيس: ١٩٢١
  > أول مباراة دولية: أمام 

الصني ٠ – ٥ (١٩١٧)
  >أكبر فـــوز: على الفلبني 

(١٩٦٧) ١٥ – ٠
  > أثقل هزمية: من الفلبني 

(١٩١٧) ٢ – ١٥
  >املدرب: االيطالي زاكيروني

  > أبرز الالعبني: ناكازاوا، 
ماكوتوهـــا مورميوتـــو،  
اناموتـــو  ماتســــــــوي، 

وناكامورا
  >اإلجنازات: بطل آسيا (٩٢، 

٢٠٠٠ و٢٠٠٤)
  > التأهل لكـــأس آسيــــا: 

  ٧ مرات
  > تصنيف فيفا: ٢٩

 اليابان 

 > اللقـــب: ســـور الصني 
العظيم

  > التأسيس: ١٩٢٤
  >أول مبـــاراة دولية: أمام 

الفلبني ١ – ٠ (١٩١٣)
  > أكبر فوز: على غوام ١٩ 

(٢٠٠٠) ٠ –
  > أثقل هزمية: من أميركا 

(١٩٩٢) ٠ – ٥
  > املدرب: غاو هونغبو

دو  الالعبـــني:  أبـــرز   <  
وي، وانغ غانـــغ، زاهانغ 
تشنغونغ، هاوجومنني، كو 
بو، غـــاو لني، زهينغ زي، 

شاو جياي ودو وي
  > التأهـــل لكــأس آسيــا:

  ١٠ مرات
  > تصنيف فيفا: ٨٧ 

 الصين 
 >اللقب: نسور قاسيون

  > التأسيس: ١٩٣٦
  > أول مباراة دولية: أمام 

تركيا ٠ – ٧ (١٩٤٩)
  > أكبر فوز: على الفلبني 
واملالديڤ ١٢ – ٠ (١٩٩٧ – 

(٢٠٠١
  > أثقل هزمية: من مصر 

(١٩٥١) ٠ – ٨
الروماني تيتا    > املدرب: 

فاليريو
  > أبرز الالعبني:اخلطيب، 
احلســـني، بلحـــــــوس، 
زينو، راجـــا رافــــع، اغا، 

واسماعيل
  >التأهل لكــــأس آسيـــا: 

  ٥ مرات
  > تصنيف فيفا: ١٠٧ 

 سورية 

 > اللقب: الذئاب البيضاء
  > التأسيس: ١٩٤٦

  > أول مبـــاراة دوليـــة: 
أمام طاجيكســـتان ٢ – ٢ 

 (١٩٢٢)
  > أكبر فوز: على منغوليا 

(١٩٩٨) ١٥ – ٠
  > أثقل هزمية: من اليابان 

(٢٠٠٠) ١ – ٨
  >املدرب:قاسيموڤ

  > أبرز الالعبني: ديباروڤ، 
غاليولني، سوليڤ، ميرزوڤ، 

ابراهيموڤ، دينزوڤ
  > اإلجنـــازات: ربع نهائي 

آسيا ٢٠٠٤ و٢٠٠٧
  > التأهـــل لكـــأس آسيـا:

  ٥ مرات
  > تصنيف فيفا: ١٠٩

 

 أوزبكستان 
 > اللقب: النشامي
  > التأسيس: ١٩٤٩

  > أول مبـــاراة دولية: أمام 
سورية ١- ٣ (١٩٥٣)

  > أكبر فوز: على تايوان ٦ 
 (٢٠٠١) ٠ –

  > أثقل هزميـــة: من لبنان 
والصني واجلزائر وسورية 

(٠ – ٦)
  > املـــدرب: العراقي عدنان 

حمد
  > أبرز الالعبني: حســـونة 
الشـــيخ، ســـلــيم، عقـــل، 
عبدالفتـــــاح،الصافــــــي 

واحمد نواس
  >التأهل لكأس آسيا: مرتان

  > تصنيف فيفا: ١٠٤
 

 األردن 

 > اللقب: منور آسيا 
  > التأسيس: ١٩٢٨

  > أول مباراة دولية: أمام 
هونغ كونغ ٥ – ١ (١٩٤٨)

  > أكبر فـــوز: على نيبال 
(٢٠٠٣) ١٦ – ٠

  > أثقل هزمية: من السويد 
(١٩٤٨) ٠ – ١٢

  > املدرب: هوه ميونغ بو
  > أبرز الالعبني: بارك جي 
سونغ، يونغ، كيم نام ال، 
تشادوري، لي وون جاي 

  > اإلجنازات: بطل آســـيا 
١٩٥٦ و١٩٦٠ 

  > التأهــل لكـــأس آسيــا: 
  ١٢ مرة

  >تصنيف فيفا: ٤٠ 

 كوريا ج 
 >اللقب:الصقور (األبيض)

  > التأسيس: ١٩٧١
  > أول مبـــاراة دولية: أمام 

قطر ١-٠ (١٩٧٢)
أكبر فوز: على بروناي   <  

(٢٠٠١) ١٢-٠
  >أثقل هزمية: من البرازيل 

(٢٠٠٥) ٠-٨
الســـلوڤيني  املـــدرب:   <  

سريتشكو كاتانتش
  > أبرزالالعبني:مطر، خاطر، 

احلمادي، خليل، الوهيبي
  > اإلجنازات: وصيف بطل 

آسيا ١٩٩٦.
  > التأهــل لكـــأس آسيـــا:

  ٨ مرات
  > تصنيف فيفا: ١٠٥

 

 اإلمارات 
 >اللقب: سوكروز
  > االتأسيس: ١٩٦١

  > أول مباراة دولية: أمام 
نيوزيلندا ١ – ٣ (١٩٢٢)

  > أكبر فوز: على أميركان 
ساموا ٣١ – ٠ (٢٠٠١)

  > أثقل هزمية: من جنوب 
افريقيا ٠ – ٨ (١٩٥٥)

الهولنـــدي  املـــدرب:   <  
ڤيربيك

الالعبـــني: كويل،  أبرز   <  
نيـــل، شـــوازر، كاهيـــل، 
موي، غارســـيا وسكوت 

ماك دونالد.
  > التأهـــل لكأس آســـيا: 

مرتني
 > تصنيف فيفا: ٢٦

 أستراليا 
 > اللقب:  قلب األسد

  > التأسيس: ١٩٢٠
  > أول مبــــاراة دوليــــة: أمام 

أفغانستان ٠ – ٠ (١٩٤١)
  > أكبر فوز: على غوام ١٩ – ٠ 

(٢٠٠٠)
  > أثقل هزمية: من تركيا ١ – ٦ 

(١٩٥٠)
  > املدرب: افشني قطبي

  > اأبــــرز الالعبــــني: كرميي، 
نيكونام، شجاعي، مدانيتشي، 
تيموريان،رحماتي وحسيني

  > اإلجنازات: بطل آسيا
   (٣ مرات).

  > التأهـــل لكــــأس آسيــــا:
  ١٢ مرة

  > تصنيف فيفا: ٦٦
 

 إيران 
 > التأسيس: ١٩٥٧

  > أول مبـــاراة دولية: أمام 
الكويت ٤- ٤ (١٩٦٦)

  > أكبر فوز: على كيرغيستان 
(٢٠٠٤) ٥ – ٠

  > أثقل هزمية: من العراق 
(١٩٦٦) ١- ١٠

  > املدرب: سلمان شريدة
  > أبرز الالعبني: ســـاملني، 
عمر، عدنان، حســـني علي 
بابـــا، ســـلمان عيســـي، 
فـــوزي عايش،عبداللطيف 

واملرزوقي
  > ااإلجنازات: رابع آســـيا 

٢٠٠٤
  التأهل لكأس آسيا: ٤ مرات

  > تصنيف فيفا: ٩٣ 

 البحرين 
 > اللقب: تشوليما
  > التأسيس: ١٩٤٥

  > أول مباراة دولية: أمام 
الصني ١ – ٠ (١٩٥٦)

  > أكبر فـــوز: على غوام 
(٢٠٠٥) ٢١ – ٠

  > أثقل هزمية: من بلغاريا 
(١٩٧٤) ١ – ٦

  > املـــدرب: كيـــم جونغ 
هون

  > أبرز الالعبني: كيم كوك 
جني، اهن يونغ هاك، جونغ 
تاي سي، آن هيوك وباك 

تشول
  > التأهــــل لـكأس آسيا:

  ٣ مرات
  > تصنيف فيفا: ١٠٨

 

 كوريا ش 
 > اللقب: أوالد بانغرا

  > التأسيس: ١٩٣٧
  > أول مباراة دولية: أمام 

فرنسا ١ – ٢ (١٩٤٨)
  > أكبر فوز: على سيالن 

(١٩٦٣) ٧ – ١
  >أثقــــل هزميــــة: مــــن 
االحتاد السوڤييتي ١ – ١١ 

(١٩٥٥)
  > املدرب: االجنليزي بوب 

هوغتون
  > أبرز الالعبني: باهيتيا، 
تشيتري، ياداڤ، لورانس، 

ميراندا وريندي سينغ
  >التأهــل لكــأس آسيــا:

  ٣ مرات
  > تصنيف فيفا: ١٤٢

 

 الهند 
 > أسود الرافدين

  > التأسيس: ١٩٤٨
  > أول مباراة دولية: أمام املغرب 

(١٩٥٧) ٣ - ٣
  > أكبر فوز: على البحرين 

(١٩٦٦) ١٠ – ١  
  > أثقل هزمية: من املانيا ٠ – ٥ 

(١٩٧٠)
  > املدرب: االملاني سيدكا

  > أبرز الالعبني: يونس محمود، 
نشأت أكرم، عماد محمد، مصطفى 

كرمي، منير وهوار مال.
  > اإلجنازات: بطل آسيا ٢٠٠٧ 

(حامل اللقب).
  > التأهل لكأس آسيا: ٧ مرات

  > تصنيف فيفا: ١٠١
 

 العراق 
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