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 البحث مستخلص
 

هدفت الدراسة تسليط الضوء على تاريخ مشاركة منتخب المملكة العربية السعودية في نهائيات      

م االنجازات التي حققتها منتخب المملكة في التأهل كاس العالم بكرة القدم باعتبارها اهم البطوالت واه

ولعدم التطرق الى مثل هذه ( 6002ولغاية  4991)لهذه البطوالت للفترة التاريخية من عام 

المواضيع من قبل ، وجدت هذه الدراسة لتعرف على المشاركات والنتائج التي حققها منتخب المملكة 

اء الالعبين والمدربين واالداريين المشاركين خالل العربية السعودية وكذلك التعرف على اسم

االعوام المنصرمة ، استخدام الباحث في هذه الدراسة المنهج التاريخي كونه المنهج المالئم لطبيعة 

واكبت هذه االحداث للحصول على المعلومات التي تعني  ر التيهذه الدراسة واالستفادة من المصاد

ان ان استنتج الباحثو جموعة من االستنتاجات والتوصيات منها هذه الدراسة وتم التوصل الى م

منتخب المملكة العربية السعودية اول منتخب عربي يشارك في نهائيات كاس العالم ألربعة بطوالت 

في اول مشاركة له في بطوالت ( 42)اول منتخب يتأهل الى دوروهو   ،( 6002 – 4991)متتاليه 

عدم تنظيم اي بطولة في   ،مع 4991واليات المتحدة االمريكية عام كاس العالم التي اقيمت في ال

ضرورة عزل السياسة عن على   اوصى ،و( 6042 -  4990)الدول العربية لكاس العالم منذ عام 

المطالبة من قبل االتحادات العربية لكرة القدم بإقامة بطولة ،مع الرياضة وعدم التدخل في شؤونها 

ان يكون هناك ،وها اسوة بالدول االخرى التي اقيمت فيها ألكثر من مرة كاس العالم على اراضي

دراسة مشابه حول ، مع  ارشيف يوثق فيه نتائج المنتخبات العربية المشاركة في بطوالت كاس العالم

 .مشاركة المنتخبات العربية في بطولة كاس العالم والنتائج التي تحققت 

 نهائيات كاس العالم بكرة القدم ،  دراسة تاريخية:  الكلمات المفتاحية
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Historical study on the participation of the Kingdom of Saudi Arabia 

national team In the World Cup soccer finals For the period  (2991-0336)  
 

Submit it 

Master's student Hussein Mahdi Saleh Hamad             Prof. Dr. Ali Muhammad Khalaf 

General Directorate of Anbar Education               College of Physical Education and 

Sports Sciences - Anbar University  

Abstract 

The study aimed to shed light on the history of the participation of the Kingdom of Saudi 

Arabia team in the FIFA World Cup finals, as it is the most important tournament and the 

most important achievements of the Kingdom’s team in qualifying for these tournaments 

for the historical period from 1994 to 2006 and for not addressing such issues before, I 

found these The study is to get acquainted with the participations and results achieved by 

the Kingdom of Saudi Arabia national team, as well as to identify the names of the 

players, coaches and administrators participating during the past years. The researcher in 

this study used the historical method as it is the appropriate approach to the nature of this 

study and take advantage of the sources that accompanied these events to obtain 

information that means this study A set of conclusions and recommendations were 

reached from them and the researchers concluded that the Kingdom of Saudi Arabia team 

is the first Arab team to participate in the World Cup finals for four consecutive 

championships (1994 - 2006), and it is the first team to qualify for the role of (16) in its 

first participation in the World Cup tournaments that It was held in the United States of 

America in 1994, with no World Cup tournament organized in the Arab countries since 

1930 - 2018), and recommended the need to isolate politics from sports and not to 

interfere in its affairs, with the demand by the Arab Football Associations to establish the 

World Cup on their territories, similar to other countries in which they were held more 

than once, and that there be an archive in which the results of the participating Arab 

teams are documented. In the World Cup championships, with a similar study about the 

participation of Arab teams in the World Cup and the results achieved. 

Key Words: Historical Study, FIFA World Cup Finals 
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 الفصل األول
 :التعريف بالبحث -2

 :مقدمة البحث وأهميته  2-2

لقد كان للتحول الحاصل في االتجاهات الرياضية في البطوالت والدورات العالمية ومنها بطول   

كاس العالم ، مغزى خطير فهي لم تعد في حياتنا المعاصرة مجرد مرآة تعكس واقع المجتمعات وأنما 

تطور الحاصل لها قوه حيه في تطور المجتمع وانتقاله الى حياة افضل اصبحت بطولة كاس العالم وال

، وان اي تطور البد ان يصاحبه تقدم في مستوى البطولة وتحقيق مراكز متقدمة في الوصول الى 

النهائيات وهو حلم كل منتخب يطمح بالظفر بالبطولة وان التطور الكبير في بطوالت كاس العالم 

لشريف بين المنتخبات المشاركة ليس هو الفوز فقط وتحقيق اكبر عدد من بكرة القدم والتنافس ا

االهداف وانما طموح هذه المنتخبات للوصول الى مربع الذهبي وتحقيق االنجاز واالرتقاء الى 

مستوى التقدم بالحصول على كاس العالم الذي بات حلم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة التي 

   (4)ياً كبيراً في العالم اعتبرت حدثاً رياض

ولعبة كرة القدم هي احدى االلعاب الرياضية المهمة في وقتنا الحاضر وان دارستها وتحليلها عبر 

تقام كل اربع سنوات تشارك  6042ولغاية بطولة روسيا عام  4990بطوالتها المستمرة منذ عام 

البطولة والتي تعد حدثاً من فيها مجموعة من المنتخبات التي تأهلت عبر تصفيات سبقت هذه 

االحداث التي تشارك فيها العديد من الدول وينتظرها الماليين من عشاق هذه اللعبة من مختلف بقاع 

الكثير من الدول جاهده ببناء منتخباتها الرياضية في لعبه كرة القدم بأحدث الطرق  عالعالم وهذا ما دف

جل ان يكون لها شرف المشاركة في هذا الحفل العالمي وأساليب التدريب ومواكبه التقدم العلمي من ا

والتي من خالله ترغب الحصول على مراكز متقدمة في بطولة كاس العالم نتيجة جهود مبذولة 

وتخطيط واعداد وتدريب بأحدث الوسائل واالمكانيات التي تدعمها من اجل ان يكون لها مكان بين 

دما تلتقي على الحب والسالم لعرض االنجازات الرياضية من الدول العالم المتقدمة في هذا المجال عن

خالل االحتكاك بالفرق القوية على المستطيل االخضر ومن هنا تتجلى اهمية البحث بالدراسة 

تبدا من خالل (  الخليجية)التحليلية لعمقها وأتساعها ودارساتها في احد االقطار العربية  ةالتاريخي

والتي من خاللها يحاول الباحث اجراء ( 6002ولغاية عام  4991 مشاركتها في اول بطوله عام

مقارنات وربطها بمتغيرات الواقع الذي تمر به البطولة وعلى االنجازات المتحققة في لعبه كرة القدم 

ببطوالت كاس العالم والتطور الحاصل في مستوى المنتخبات العربية المشاركة ومنها المنتخب 

 .دية عبر المسيرة التاريخية لبطوالت كاس العالمالمملكة العربية السعو

 :مشكلة البحث   2-0

ان الدراسة التاريخية ولتحليلية لبطوالت كاس العالم تتجلى في البحوث والدراسات التاريخية     

وأهميتها في المجال الرياضي لكونها االساس في الحفاظ على المورثات الرياضية في مسيرة 

فضالً أن  ا في مختلف االلعاب الرياضية ومنها بطوالت كاس العالم لكرة القدم ،المنتخبات وإنجازاته

يتم معالجتها بالرجوع الى  هذه البطوالتاي معالجة حقيقية ألي مشكله من المشاكل التي تتعرض 

مسبباتها وإيجاد الحلول ووضع خطط على أساس علمي مدروس للمستقبل ، فضالً عن قلة المصادر 

وافتقار التي تدون مشاركة المنتخبات العربية في البطوالت والدورات العالمية  ياضية والبحوث الر

المكتبات العراقية للبحوث والدراسات التاريخية في المجال الرياضية بشكل عام ولعبة كرة القدم 

 لمشاركةبشكل خاص، لذا أرتأ الباحث الخوض في هذا المجال الحيوي من أحل التوثيق وتحليل ونقد 

                                                
(4)

المجلد االول ، مدنية البطات  ، موسوعة تاريخ الحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية :امين ساعاتي  

 .92،ص 6000العالمية ، جدة  ، 
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 التي واجهتها منذوالتحديات كأس العالم والصعوبات ل المنتخب السعودي في اربع بطوالت متتاليه

 .باحث والدارس لهذه االحداث بما يخدم ال(  6002م ولغاية عا 4991) اول مشاركة 

 :أهداف البحث  2-0

عام )من  التعرف على نتائج مشاركة منتخب المملكة العربية السعودية في بطولة كاس العالم -4

 ( . 6002ولغاية  4991

عام )التعرف على الالعبين وحراس المرمى والمدربين المشاركين في بطولة كاس العالم من  -6

 ( . 6002ولغاية  4991

التعرف على المشاكل والتحديات والصعوبات التي واجهت منتخب الملكة العربية السعودية من  -9

 (6002ولغاية عام  4991عام )

 حث مجاالت الب 2-1

منتخب المملكة العربية السعودية المشاركة في بطوالت كاس العالم منذ  : المجال البشري  -2 -1 -2

 . (6002ولغاية عام  4991عام )

 . 6064/ 1/ 1الى     6064/ 6/ 44 للمدة من: المجال الزماني  2-1-0

 معة االنبارمكتبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  في  جا :المجال المكاني  2-1-0

 .مكتبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  في جامعة بغداد   

 .في جامعة بغداد  للبناتمكتبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة   

 .مكتبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة المستنصرية  

 ( . االنترنيت ) الشبكة المعلوماتية العالمية   

 صل الثانيالف

 :الدراسات النظرية  -0

وتضارب المراجع الروايات ب ان لعبة كرة القدم بتاريخها الطويل الملى  :  نشأت كرة القدم  -0-2

بلد واخر ولذلك ذهب الكثيرون من الرواة والمؤرخون القدماء بادعاء بعضهم  أن  نباالختالف ما بي

 كورة العهد الروماني والبعض االخر يوكدوانها حرمت في با( اغريقية االصل )لعبه كرة القدم 

 حتلبعد ان امعظم المؤرخين يوكدون أن اإلنكليز هم الذين ابتدعوا لعبة كرة لقدم التي تعرف االن 

معركة فاصله تغلب فيها االنكليز على الدنماركيين وقد أسروا القائد الدنماركي ثم قطعوا  االنكليز في

ين وفرحين بانتصارهم ،وبعد ذلك صار هذا السلوك تقليداً قومياً رأسه وقاموا برفسه بأقدامهم مبتهج

وعالمة على الثأر واالنتقام واالنتصار، وتشير المراجع الى ان  االنكليز قد صنعوا الكرة فيما بعد 

من جلد البقر حيث كانت الكرة تعد لتلك المناسبة بالتدريج بدأت فكرة رياضة او لعبة كرة القدم تتبلور 

الكرة بالقدم  ركلت مالمحها بالظهور بصورة أكثر وضوحاً مما كانت علية من قبل وسترعى كما بدأ

أنظار الفتيان والشباب االنكليز بشكل لم يكن معهوداً من قبل في البالد رويداً رويدا أنتشر اسلوب 

الكرة  بركلالكرة بدرجة اكثر انتشاراً وبمدى أوسع وكانت نتيجة انتشار الترويض  بركلالترويض 

أصدر الملك ( م 4919)في قرار عام االنكليز ا ملك( لثالثا إدوارد)بين الشباب أن قرر الملك 

 (4)الثالث قراراً يمنع ممارسة لعب الكرة على اعتبار انها تقلل من اهتمام الشباب برمي السهام إدوارد

القوانين التي تحدد وقد مرت لعبه كرة القدم بمراحل عديدة حتى وصلت الى ماهي علية الن بوضع 

قواعد هذه اللعبة  وكيف ممارستها وحددت المالعب واالهداف والخطوط وتحديد عدد الالعبين 

                                                
(4)

 .49، ص6044القاهرة ، دار الكتب الحديث ،  ،  المرجع الشامل في كرة القدم :مفتي ابراهيم  
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انتشرت لعبة كرة القدم عبر البحار وخاصه في اوربا ونقل البحارة  4901وفي عام داخل المالعب ، 

في مقر االتحاد ( الفيفا )م البريطانيون لعبتهم الى العالم وبذلك تأسس االتحاد الدولي لكرة القد

(  FiFA)م ووقع قانون تأسيس 4901مايو 64في باريس في (  usfsa) الفرنسي لأللعاب الرياضية 

والدنمارك ( جويرين)وفرنسا( لويس مهولي ناس رماكس كين)ممثلو سبع اتحادات هي بلجيكا 

( لوذفيغ سو)والسويد ( دريه اسبران)وأسبانيا ( مان ثكارل انتون وويليام هير)وهولندا ( لودفيغ سيلو)

من عام ( روبرت غرين)وبذلك أعتمد أول رئيس للفيفا هو الصحفي ( فكتوراي شنايدر)وسويسرا

 .دولة ( 601)م  ، ويضم االتحاد الدولي 4902 –م 4901

تعود فكرة تنظيم بطوالت كاس العالم لكرة القدم الى العلم بطوالت كاس العالم بكرة القدم   6-6

م ولكن 4901الذي كان له الدور الكبير في تأسيس االتحاد الدولي عام ( روبير جويرين)نسي الفر

عام قبل ان تصبح حقيقة على يد المحامي الفرنسي (62)فكرة التنظيم ظلت في سبات طويل دام لمدة 

رشلونة م عندما عقد االجتماع لالتحاد الدولي لكرة القدم في مدنية ب4969في مايو عام ( ريميه لجو)

م وطلق 4990االسبانية والذي تقرر فيه منح االوروغواي شرف تنظيم اول بطولة لكاس العالم عام 

م في المكسيك ثم أصبحت كاس 4990وهو اسمها الحقيقي حتى بطولة عام ( ريميهل جو)عليها جائزة

). االتحاد الدولي لكرة القدم
6)  

دها السالم وتتوقف النزاعات والحروب بين القبائل وما نراه في التاريخ القديم كانت المسابقات يسو

لكي تتمكن جموع من الشعب من التمتع بمشاهده المسابقات في والمدن والدويالت في كل انحاء العالم 

جو يسوده الوئام ،وعند الخوض في التاريخ الحديث للمسابقات وااللعاب الرياضية ومنها بطوالت 

له لنشر الصداقة والسالم ينشأت وأقيمت من أجل أن تكون وسكاس العالم نجد أن هذه البطوالت 

والتفاهم بين االفراد والشعوب عندما يلتقون مره كل أربع سنوات في ساحة كفاح ال تستخدم فيها 

، العنف والسالح للتفوق والفوز بل تستخدم المنافسة الشريفة والسيطرة على الذات في سبيل االفضل 

وضاع  4912 -4916الثانية المنتخبات من المشاركة في بطولتي  وقد حرمت الحرب العالمية

 . خاللها امال واحالم الكثير من الالعبين 

 :كرة القدم في المملكة العربية السعودية 0-0 

 4922تأسس االتحاد السعودي لكرة لقدم عام :  تأسيس االتحاد السعودي لكرة القدم  -0-0-2  

في المحافل الدولية للرجال منذ اول مباراة اقامها  عربية السعوديةالحقيقي للمملكة ال وهو الممثل

ثم ( 4-4)والتي انتهت بالتعادل 4929/ 4/ 42في  يالمنتخب السعودي ضد المنتخب اللبنان

وكذلك انضم الى االتحاد االسيوي العام نفسه وهو  4929مشاركاته في دوره االلعاب العربية عام 

بالصقور او االخضر او الصقور االخضر او االخضر السعودي ( جعينالمش)يلقب من قبل الجمهور 

ثم شارك في بطوالت كاس فلسطين  4990،ثم مشاركاته في بطوالت كاس الخليج العربي منذ عام 

ثم مشاركاته في بطولة دورة  4992عام ( بانكوك)ثم في بطوالت االلعاب األسيوية  4992عام 

كان المنتخب السعودي على موعد لتتويج بأول  4921عام  ، وفي4920االلعاب االسالمية عام 

بطولة في تاريخه وكانت امم اسيا التي اقيمت في سنغافورة ، حيث فاز بهذه البطولة وهو في اول 

   (4)مشاركه له فيها 

ثم عاد المنتخب ( 4922كاس االمم االغر وآسيوية عام )ثم  شارك بعدها في مسابقة اقليمية وهي 

التي اقيمت في قطر وكذلك شارك  4922لى موعد ثاني في بطولة كاس امم اسيا عام السعودي ع

(  4999 -4999 -4992 - 4996) المنتخب السعودي في كاس القارات اربعة مرات لألعوام 

وسجلت اول هدف تاريخي في هذه البطولة بواسطة العبها  4996وحققت وصيف البطل عام 

اراة الفتتاح ، كما حقق منتخب الملكة العربية السعودية كاس العرب في مب( فهد الهريفي ) المخضرم 

                                                
(6)

 .449، ص4999، 4،  عمان، مطابع الدستور التجارية، ط لعاب االولمبية قديماً وحديثاً اال: معن ابو نوار  
(4)

  .24، ص 6000،  كرة القدم المحترفين باالتحاد السعودي لكرة الفدمعقد العبي  
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وحقق  6049،  6006،  4991وحقق كاس الخليج العربي عام  6006،  4992مرتين في عام  

وعلى الصعيد االولمبي تأهل المنتخب السعودي  6002ذهبية دورة العاب التضامن االسالمي عام 

في لوس انجلوس وكانت اسيا تلعب على مستوي المنتخبات  4921 الى االلعاب االولمبية مرتين عام

وعلى مستوى المنتخبات الشابة حقق المنتخب السعودي انجازاً لم  4992االولى وفي اتالنتا عام 

بعد الفوز  4929يحققه اي منتخب عربي او اسيوي وهو تحقيق والظفر بكاس العالم للناشئين عام 

جمهورها وكذلك حقق كاس العالم للشباب مرتين وكاس اسيا  على اسكتلندا على ارضها وبين

كما نال المنتخب السعودي لذوي االحتياجات  6002للناشئين وحقق بطولة الخليج االولمبية عام 

اثر فوزه على ( 6002)مرات عام ( 9)كاس العالم لكرة القدم للمعاقين ( االعاقة الذهنية )الخاصة 

بتحقيقه كاس العالم للمعاقين للمرة الثانية على  6040مرة اخرى عام المنتخب هولندا واعاد الكره 

التوالي بالفوز على هولندا ثم المرة الثالثة على التوالي نال المنتخب السعودي كاس العالم لذوي 

بالفوز على منتخب جنوب افريقيا وبعد هذه االنجازات الرياضية  6041االحتياجات الخاصة عام 

بكرة القدم في العديد من الدورات والبطوالت جاء دوره في اكبر محفل دولي للمنتخب السعودي 

بالتأهل الى بطولة  4991رياضي في العالم وهو كاس العالم واستطاع المنتخب السعودي في عام 

واستطاع المنتخب  4991عام  ةكاس العالم الخامس عشر التي اقيمت في الواليات المتحدة األمريكي

 (  42دور) شاركة له تحقيق انجاز تاريخي وهو الوصول الى الدور الثاني السعودي بأول م

 :مشاركة المنتخب السعودي في بطوالت كاس العالم  0-1

  شارك المنتخب :  4991بطولة كاس العالم الخامس عشر في الواليات المتحدة األمريكية عام

ولغاية  49/2/4991ه من السعودي في البطولة الخامس عشر التي اقيمت في امريكيا للفتر

وهي اول مشاركة للمنتخب السعودي وهي كذلك البطولة التي يتواجد فيها منتخبان  2/9/4991

منتخبا من مختلف قارات العالم ، وان اسباب ( 61)عربيان في نفس المجموعة والتي شارك فيها 

 :كثيرة جعلت هذه البطولة لم تحظ بالنجاح المتوقع لها لعدة اسباب منها 

ان امريكا وقبل بضعة اعوام خرجت من حرب الخليج ومن اعقاب سياسية وعسكرية عالمية  -4

 . حملتها على اضرارها 

لم تنال حصتها من الشعبية كأخواتها من االلعاب مثل العاب القوى  نان كرة القدم لدى األمريكيي -6

 ( .الركبي ) وكرة السلة والمالكمة وكرة القدم العالمية 

من ألرجنتين قد تعاطى المنشطات ( داييغو مارادونا )ة وبعد الفحص الطبي ثبت ان واثناء البطول -9

، مما خيب امال العالم الكروي الذي كان يعول علية بانة يمثل كرة القدم العالمية وان ما يصبه 

                             (4)يصب كرة القدم العالمية

 الفصل الثالث                                            

 :منهجية البحث وإجراءات الميدانية -0

 :منهج البحث 0-2

،الن  أستخدم الباحثان المنهج التاريخي او ما يسمى المنهج الوثائقي او االستردادي او االسترجاعي  

البحث التاريخي هو دراسة الحوادث والسجالت والمعلومات التي حصلت في الماضي ، باالعتماد 

الن ،  واستخدام الباحث المنهج التاريخي في هذه الدراسة نطق والتحليل وتسجيل البياناتعلى الم

اختيار مثل هكذا منهج يجب أن ينسجم مع موضوع البحث وهو استقصاء ناقد عن الحقيقة لغرض 

معرفة االحوال واالحداث التي رافقت مشاركة  منتخب  المملكة العربية السعودية  في بطوالت كأس 

                                                
(4)

 .42، ص6040، 4،  االردن ، الخبادرن للطباعة والنشر ،ط كرة القدم رياضة الشعوب: رعد محمد ربة  
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وتدوين احداثها بكل أمانة مع بيان التحديات والصعوبات التي (  6002ولغاية 4991)الم منذ عام الع

 .                   رافقت هذه مسيرة  المنتخب في هذه المشاركات 

وصفاً وتسجيالً للواقع واالحداث الماضية وتحليها وتفسيرها للتوصل الى حقائق "المنهج التاريخي 

 (4) "طط مستقبليةلغرض منها وضع خ

 :عينة البحث 0-0

شملت عينة البحث العبي وحراس المرمى ومدربي واداري منتخب المملكة العربية السعودية 

 .( 6002ولغاية عام 4991)بطوالت لكاس العالم منذ عام ( 1)المشارك في 

 :وسائل جمع المعلومات 0-0

  المصادر العربية واالجنبية. 

 سجالت والتقارير. 

 المجالتالصحف و. 

 موقع شبكة االنترنيت. 

نتأئج منتخب المملكة العربية السعودية في بطولة كاس العالم منذ عام  ةعرض وتحليل ومناقش-1

 ( .0336ولغاية عام  2991)

عرض وتحليل ومناقشة نتائج المنتخب العربي السعودي في بطولة كاس العالم الخامس  1-2

 . 2991ألميركية عام عشر التي اقيمت في الواليات المتحدة ا

 (2)جدول 

مشاركة منتخب المملكة العربية السعودية في بطولة كاس العالم الخامس عشر التي اقيمت في الواليات   يبين 

 المتحدة األمريكية

 

المجموعة 

 السادسة

 

 المنتخبات المتبارية

 

 النتيجة

 

الدور الثاني 

(26) 

 

المنتخبات 

 المتبارية

 

 النتيجة

 هولندا

 ديةالسعو

 بلجيكا

 المغرب

 المغرب×السعودية 

 بلجيكا× السعودية

 السعودية×هولندا 

 السعودية 0-2

 السويد

 

 

ا ×السعودية 

 لسويد

 

 

0-3 

2-3 

0-2 

 

 

مشاركة منتخب المملكة العربية السعودية في بطولة كاس العالم الخامس عشر ( 4)يتبين من الجدول  

المتحدة األمريكية ففي المباراة االولى التي جمعت المنتخبين العربين  التي اقيمت في الواليات

استطاع المنتخب السعودي من   4991ليونيو  60السعودي والمغربي في نفس المجموعة بتاريخ 

الف متفرج ( 90)في مباراة حافله وكبيرة حضرها اكثر من ( 4-6)هزيمة المنتخب المغربي بنتيجة 

سجل ( فيليب دون )راذرفورد ، التي ادارها الحكم الدولي االنكليزي  شرق( جايتس)على ملعب 

في الدقيقة االخيرة ( وفؤاد انور( )9)في الدقيقة ( سامي الجابر) اهداف المنتخب السعودي لالعبين 
                                                

(4)
 . 421، ص6006، بغداد ، دار الكتب للطباعة والنشر،  البحث العلمي ومناهجه: جيه محجوب و  
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وسط حضور جماهيري  4991يونيو عام  62من الشوط االول وفي المباراة الثانية التي اقيمت في 

بين المملكة العربية ( روبرت كينيدي التذكاري )الف منفرج غص بها ملعب ( 20)بلغ اكثر من 

من اسبانيا والتي انتهت بخسارة ( مانويل دياز فيفا ) السعودية وهولندا التي ادارها الحكم الدولي 

من ( 42)في الدقيقة ( فواد انور)سجل هدف المنتخب السعودي الالعب ( 4-6)المنتخب السعودي 

 ان هذه الخسارة لم تثني من عزيمة المنتخب السعودي وفي المباراة الثالثة جرت بين المباراة ال

وكانت مباراة مثيرة وقوية  4991يونيو عام /  69منتخب المملكة العربية السعودية وبلجيكا في 

ثر وكما ذكرنا لم تثني من عزيمة االخضر السعودي ولم يتأثر بالمباراة السابقة التي خسرها وامام اك

في مباراة ادارها الحكم الدول االلماني ( روبرت كينيدي التذ كاري) الف متفرج في ملعب ( 26)من 

ليثبت المنتخب السعودي للعالم بان الكرة العربية يجب ال يستهان بها وخرج فائزا ( هلموت كرونخ ) 

من المباراة ( 2)قة في الدقي( سعيد العويران)سجله الالعب السعودي ( 0-4)على المنتخب البلجيكي 

من خالل اول مشاركة له في بطوالت كاس ( 42)ليتأهل المنتخب السعودي في الدور الثاني دور 

العالم وهو بذلك يعد انجاز كبير لم تحققه اي دوله عربية شاركت في بطوالت كاس العالم من قبل 

المنتخب السعودي  خاض 4991يوليو عام  9وفي (  42دور) وعند االنتقال الى الدور الثاني 

الف متفرج ( 20)مباراته ضمن هذا الدور امام المنتخب السويدي في مباراة كبيرة حضرها اكثر من 

لم يتمكن ( ريناتو مار سيعال ) ادارها الحكم ( داالس تكساس ) غصت بهم مدرجات ملعب القطن 

للوصول الى دور  المنتخب السعودي من مجاراة المنتخب السويدي وتكملة المشوار والمنافسة

( 22)في الدقيقة ( فهد النهيان ) سجل هدف المنتخب السعودي ( 9-4)الثمانية خرج خاسراً المباراة 

من المباراة بعد ان كان المنتخب السويدي متقدماً بهدفين وسعى المنتخب السعودي جاهداً في ما تبقى 

لهدف الثالث قبل نهاية الشوط الثاني من المباراة ألدارك التعادل اال ان المنتخب السويدي اضاف ا

 . لينتهي امال المنتخب السعودي من ادراك التعادل ليودع البطولة بإنجاز عربي كبير

أن لعبة كرة القدم هي العبة الجنونية والساحرة والتي تجذب الكثير من يلعبها ومن يشاهدها ومن يتتبع 

اللعبة الشعبية االولى التي يتابعها ويترقبها اخبارها واصبحت نقطة تحول في كثير من البلدان وهي 

وعندما منحت الفيفا استضافة هذه البطولة الى الواليات المتحدة االمريكية لم " الماليين من الناس 

بمثابه نقطة تحول رئيسيه من حيث اندفاع  4991يكن هنالك دوري للمحترفين وقد كان مونديال عام 

وجذب اهتمام الجماهير والتطور كظاهرة ثقافية حيث اصبح الدور كرة القدم الجنونية نحو العولمة 

     (4)" االمريكي الممتاز لكرة القدم يحظى بشعبية متزايدة 

المنتخبات وان الفوز ويرى الباحثان ان الكرة العربية مازالت وستبقى قوية ومقارعة الفرق و  

والتأهل ال يمكن ان يكون حكراً المنتخب دون اخر وان هذا االنجاز الذي حققه المنتخب السعودي في 

اول مشاركة له دليل على ذلك الن كرة القدم حليف لمن يعطيها حقها في االداء واالبداع على 

يرضى الجماهير التي  المستطيل االخضر في صراع شريف من اجل التأهل وتقديم العرض الذي

تتابع سواء من داخل الملعب او عبر شاشات التلفاز لترى منتخبها يصمد امام منتخبات لها باع طويل 

 .   في المشاركة في هذه البطوالت 

في كاس العالم ( 42)وقد حصل العبو المنتخب السعودي على مكافأة وال اروع بعد تأهلهم للدور   

سيارة حديثة تحمل ( 66)على شراء ( وفاء الزواوي )عمال ويدعىاذ اقدم احد رجال اال 4991

( 900)السويدية ليهدي كل العب في المنتخب واحد منها اذ انفق الزواوي نحو ( فولفو)عالمة شركة 

الف دوالر وكله قناعة بان المسألة ليست مبالغة ، بل مكافأة مستحقه نظراً الى تحقق مثل هذا االنجاز 

الف ( 62)ريق العربي السعودي المجتهدون قد سبق ان حصل كل واحد منهم على وكان العبو الف

                                                
(4)

 . ، األكاديمية الدولية لتكنولوجيا الرياضة   كاس العالم: موسوعة  
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التجارية بعد النجاح الذي حققه في التأهل الى مونديال ( مرسيدس بينز)دوالر وسيارة تحمل عالمة 

   (4)الواليات المتحدة االمريكية عبر بوابة التصفيات 
 (0)جدول                                                  

 يبين موقف المنتخبات المشاركة في بطولة كاس العالم الخامسة عشر بعد انهاء مباريات الدور االول        

 النقاط الفارق علية له خسر تعادل فاز لعب المنتخبات المجموعة  السادسة     ت

 6 2 0 1 2 3 0 0 المملكة العربية السعودية  2

 6 2 0 1 2 3 0 0 هولندا 0

 6 2 2 0 2 3 0 0 بلجيكا 0

 3 0 - 5 0 0 3 3 0 المغرب 1

 

عرض وتحليل ومناقشة لنتائج المملكة العربية السعودية المشاركة في بطولة كاس العالم  1-0

 .2991السادس عشر التي اقيمت في فرنسا عام 
 (0)جدول 

 طولة كاس العالم السادس عشريبين  نتائج مباريات المنتخب العربي السعودي في المجموعة الثالثة لب

 النتيجة المنتخبات المتبارية المجموعة الثالثة

 فرنسا

 الدنمارك

 جنوب افريقيا

 المملكة العربية السعودية

 3-2 السعودية × الدنمارك 

 3-1 السعودية × فرنسا 

 0-0 السعودية × جنوب افريقيا 

 

ي السعودي في المجموعة الثالثة لبطولة كاس نتائج مباريات المنتخب العرب( 9) يتبين من الجدول 

، ففي المباراة االولى التي خاضها منتخب  4992العالم السادس عشر التي اقيمت في فرنسا عام 

الف متفرج على ( 92)المملكة العربية لسعودية امام الدنمارك وسط حضور جماهيري زاد على 

وانتهت هذه المباراة ( جافير كاستريلي )رجنتيني بقيادة الحكم الدولي اال( بوالر دولوي لسن )ملعب 

بعد ان قدم المنتخب عرضاً جيداً يليق بالكرة العربية في هذا ( 0-4)بخسارة المنتخب السعودي 

المحفل الدولي ، وفي المباراة الثانية التي لعبها منتخب المملكة العربية لسعودية امام المنتخب 

امام ( ارتور وبريزو )مباراة كبيرة ادراها الحكم المكسيكي الفرنسي على ارضه وبين جمهوره في 

حشد كبير من الجماهير التي مالت الملعب وحضور الرئيس الفرنسي ولم يظهر المنتخب السعودي 

مثلما ظهر به في مباراته السابقة كان الفريق مهزوزاً  وغير مستقر مما زاد التخبط في مناولته التي 

، اما في ( 0-1)ي والذي خرج فائزاً على المنتخب السعودي بنتيجة ثقيلة استغلها المنتخب الفرنس

المباراة الثالثة التي جمعت المنتخب السعودي ومنتخب جنوب افريقيا والفريقين تعرضا لخسارتين 

ليغادر بطولة كاس العالم من ( 6-6)ومن اجل المحافظة على ماء الوجه خرج الفريقان متعادالن 

وقد حفلت هذه البطولة بكثير من التفاصيل والذكريات التي لم تغب عن اذهان عشاق الدور االول  ، 

العديد من المفارقات العجيبة واالحداث الشعبية اضافة 4992كرة القدم في العالم وشهدت نسخه عام 

  (4)الى ارقام قياسية مازالت راسخة في تاريخ كرة القدم 

عد ان حقق منتخب المملكة العربية السعودية انجازاً تاريخياً ويرى الباحثان ، ان لكل فارس كبوة فب  

تعثر المنتخب في هذه الدور وخرج من الدور االول الن ( 42)في الدورة السابقة والتأهل الى دور 

لكل مباراة ظروفها وان ال يستهان بالمنتخبات المشاركة ال نها لم تأتي من فراغ وانما جاءت من 

 .على المستطيل االخضر حتى وصلت الى هذه البطولة  صراعات رياضية حققتها

                                                
(4)

( 4محمد الفولي ، مسعى للنشر والتوزيع ،ط:  ،ترجمة  اغرب الحكايات في تاريخ المونديال: لوثيانو بيرنيكي  

 .629، ص6042،

Ar.wikipedia.org /wiki/1998
(2)
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وقد اثبت المنتخب الفرنسي في هذه البطولة بأنهم يستحقون اللقب وقد حققوا طموحات شعبهم ولم  

وقد اثبت ( جاك شبراك ) يخدلوا مواطنيهم خصوصاً المسؤولين منهم والسيما الرئيس الفرنسي 

       (6)قه الفرنسيون انهم سد منيع ال يمكن اخترا
 (1)جدول 

 2991في بطولة كاس العالم في فرنسا عام ( الدور االول )يبين موقف المنتخبات بعد انهاء دور المجموعات 

 النقاط الفارق علية له خسر تعادل فاز لعب المنتخبات المجموعة  السادسة     ت

 9 1 2 9 3 3 0 0 فرنسا 2

 1 3 0 0 2 2 2 0 الدنمارك  0

 0 0 - 6 0 2 0 3 0 فريقيا جنوب ا 0

 2 5 - 7 0 0 2 3 0 المملكة العربية السعودية 1

 

عرض وتحليل ومنافسة منتخب المملكة العربية السعودية المشارك في بطولة كاس العالم  1-0

 . 0330السابعة عشر التي اقيمت في قارة اسيا بدولتي كوريا الجنوبية واليابان عام 
 (5)جدول 

تخب المملكة العربية السعودية المشارك في بطولة كاس العالم السابعة عشر التي اقيمت في قارة اسيا يبين نتائج من

 0330بدولتي كوريا الجنوبية واليابان عام 

المنتخبات المشاركة المجموعة 

 الخامسة

 النتيجة المنتخبات المتبارية

 المانيا

 جمهورية ايرلندا

 الكاميرون

 المملكة العربية السعودية

 3-1 السعودية × المانيا 

 2-3 الكاميرون× السعودية         

جمهورية ×  السعودية      

 ايرلندا

3-0 

 

نتائج منتخب المملكة العربية السعودية المشارك في بطولة كاس العالم السابعة ( 2)يتبن من الجدول 

حيث  6006يونيو عام  90لى مايو ا/ 90/عشر التي اقيمت في كوريا الجنوبية واليابان للفترة من 

المانيا والكاميرون ) وقعت القرعة المملكة العربية السعودية في المجموعة الخامس التي ضمت 

ففي المباراة االولى التي خاضها المنتخب السعودي امام المانيا ( وايرلندا والمملكة العربية السعودية 

الف متفرج ادارها حكم المباراة ( 96)كثر من امام ا( قبه سابورا ) على ملعب  6006في يونيو عام 

من البارغواي لم يستطع منتخب السعودية مجاراة منتخب المانيا وخرج مثخناً بالجراح ونتيجة قاسية 

وهي صدمة كبيرة ( 0-2)جداً لم يتوقعها الجمهور السعودي والمتابعين بهذه المباراة وكانت النتيجة 

النتيجة خالده في اذهان من شاهدها على ارض الملعب او من على لكل الجماهير العربية وبقيت هذه 

شاشات التلفاز وبذلك ضيع االخضر احالم الجماهير المساندة له والتي ارادت منه التعويض لما فقده 

في الدورة السابقة وفي المباراة الثانية التي خاضها المنتخب السعودي امام منتخب الكاميرون في 

( تيرجي هاوغة )الف متفرج في مباراة ادارها الحكم النرويجي (26)امام اكثر من ( استياما ) ملعب 

نزل المنتخب السعودي ارض الملعب وهو عازم على تعويض ما فاته في المباراة السابقة التي 

اذهلت كل المتابعين للمنتخب العربي السعودي ولعب الفريق مباريات كبيرة امام الكاميرون اال ان 

، ( 0-4)دورة في بعض االحيان ليخرج المنتخب السعودي خاسراً المباراة الثانية بنتيجة   الحظ يلعب

( يوكوهامان)وفي المباراة الثالثة التي خاضها المنتخب السعودي امام منتخب ايرلندا في ملعب 

ير امام حشد كبير من الجماه( فاالندوبي )يونيو ادارها حكم المباراة السنغالي / 44/الدولي يوم

الف متفرج اال ان المنتخب السعودي لم يظهر بمستوى االداء الذي ظهر به امام ( 22)تجاوز

                                                
(6)

 .441، ص 6040، 4، بغداد ، دار الكتب والوثائق ، ط الكاس الذهبية: عدنان محمد كاظم  
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ليودع البطولة من الدور االول ويرحل كما ( 0-9)الكاميرون ليخرج خاسراً هذه المباراة امام ايرلندا 

 .رحلت منتخبات اخرى 

اركة في البطولة باألعداد والتدريب ويرى الباحثان ان المنتخبات المشاركة قد استعدت قبل المش   

والجاهزية للمباريات اال ان لكل مباراة ظروفها  قد تكون خارج ارادة الالعبين فكم من منتخبات 

قوية سقطت امام منتخبات دون المستوى وكم من منتخبات حققت كاس العالم لعدة مرات وخرجت 

" ولة فقد ابدعت وقدمت اداء مثير ، من الدور االول وصدمت بأداء لم تحسب لها حساب في البط

كانت هزيمة البرتغال امام الواليات المتحدة االمريكية وانتصار الواليات المتحدة االمريكية على 

المكسيك وكذلك ابداع منتخب كوريا الجنوبية صاحب االرض والجمهور التي حققت اكبر المفاجآت 

االخضر حينما استطاعت اإلطاحة بحاملة في تلك البطولة وقدمت افضل العروض على المستطيل 

    (4)"مرات ايطاليا بالهدف الذهبي وهو الحدث الذي ال ينسى( 9)اللقب 
 (6)جدول 

يبين موقف المنتخبات المشاركة في بطولة كاس العالم السابعة عشر التي اقيمت في قارة اسيا بدولتي كوريا 

 0330الجنوبية واليابان عام 

 النقاط الفارق علية له خسر تعادل فاز لعب جموعة  السادسةالمنتخبات الم     ت

 7 23 2 22 3 2 0 0 المانيا 2

 5 0 0 5 3 0 2 0 جمهورية ايرلندا 0

 1 2 - 0 0 2 2 2 0 الكاميرون 0

 3 20 - 20 3 0 3 3 0 المملكة العربية السعودية 1

 

ودية في بطولة كاس العالم عرض وتحليل ومناقشة مشاركة منتخب المملكة العربية السع 1-1

 . 0336الثامنة عشر التي اقيمت في المانيا عام 
 (7)جدول 

 0336يبين نتائج منتخب المملكة العربية السعودية في بطولة كاس العالم الثامنة عشر التي اقيمت في المانيا عام 
المنتخبات المشاركة المجموعة 

 الثامنة

 النتيجة المنتخبات المتبارية

 إسبانيا

 اوكرانيا

 تونس

 المملكة العربية السعودية

 0-1 السعودية × تونس

 3-1 السعودية  × اوكرانيا           

 3-2 السعودية×اسبانيا             

 
نتائج منتخب المملكة العربية السعودية المشارك في بطولة كاس العالم الثامنة ( 9)يتبين من الجدول 

حيث خاض المنتخب  6002يوليو عام  9يونيو الى  9لفترة من عشر التي اقيمت في المانيا ل

سجل هدفا ( 6-6)السعودي مباراته االولى امام المنتخب العربي التونسي وخرج  بنتيجة ايجابيه 

في الدقيقة ( سامي الجابر)ولالعب ( 29)في الدقيقة ( يأسر القحطاني)المنتخب السعودي الالعب 

راة الثانية التي لعبها المنتخب السعودي امام اوكرانيا لم يوفق المنتخب من المباراة ، وفي المبا( 21)

السعودي في هذه المباراة التي كان جمهوره ومتابعيه يطمحون بان يقدم المنتخب مباراة تليق بالفرق 

 وفي مباراته( 0-1)العربية المشاركة اال انه لم يحقق هذا الطموح وخرج خاسراً المباراة بنتيجة ثقيلة 

الثالثة التي خاضها المنتخب دخل ارض الملعب وكان يريد ان يرسم البسمة على شفاه محبيه 

                                                

 https: // bbc. Com . Arabic. 2008 
(4)
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ومتابعيه بأداء وعرض يليق بهذا المنتخب العريق الذي وللمرة الرابعة يشارك في نهائيات كاس 

لذي العالم فقدم مباراة كبيرة كان ان يحقق اكثر من هدف اال ان المنتخب االسباني بهدفه المبكر ا

ليودع ( 0-4)حافظوا علية من بداية المباراة حتى نهايتها اجهضت احالم المنتخب السعودي بنتيجة 

المنتخب السعودي البطولة مبكراً بعدما حقق حلمة في المشاركة في المونديال الذي يجمع دول العالم 

ات الرياضية على المحبة السالم في اللعب على المستطيل االخضر ال ساحه حرب لعرض االنجاز

مرات متتالية ممثال للكرة العربية ( 1)وهو المنتخب العربي الوحيد الذي حقق هذا االنجاز بالمشاركة 

 . في هذا المحفل الدولي 

ويرى الباحثان ، ان التاريخ يخلد العظماء في جميع المجاالت ومنها المجال الرياضي ومهما    

عدم السيطرة على االنفعاالت الناتجة عن الدفاع عن ظهرت التصرفات السلبية التي تحدث بنتيجة 

الشرف وحب الوطن والغيرة العربية التي ال تسكت على الظلم واظهار الحق وهذا ما حدث لالعب 

زين الدين زيدان الذي غادر البطولة مطروداً بعد ان خيمت مشاعر الحزن المشوبة بخيبة االمل 

ر مباراة يلعبها في هذه البطولة قبل اعتزا له والذي اختير من في اخ( زيدان ) الشديد الخروج الكابتن 

اظهر الالعب . " العبين كانوا ضمن قائمة المرشح( 40)قبل لفيفا كأفضل العب في البطولة من بين 

الفرنسي زين الدين زيدان الذي لم يتمكن من السيطرة على انفعاالته وشوه صورته امام محبيه قبل 

حصل على جائزة الكرة ( زيدان ) ولة وكان الفرنسي والجزائري االصل اعتزاله في هذه البط

على الرغم من حصوله على البطاقة  6002الذهبية كأفضل العب في بطولة كاس العالم عام 

( ماركو ما تيرا تزي) الحمراء في المباراة النهائية امام ايطاليا بنتيجة اعتداءه على الالعب االيطالي

  (4)" بدون كرة 
 (1)دول ج

يبين موقف الفرق في المجموعة الثامنة للمنتخب السعودي بعد انهاء مباريات الدور االول  بطولة كاس العالم 

 0336الثامنة عشر التي اقيمت في المانيا عام 
 النقاط الفارق علية له خسر تعادل فاز لعب المنتخبات المجموعة الثامنة     ت

 9 7 2 1 3 3 0 0 اسبانيا 2

 6 2 1 5 2 3 0 0 كرانيااو 0

 2 0 - 6 0 0 2 3 0 تونس 0

 2 5 - 7 0 0 2 3 0 المملكة العربية السعودية 1

      

بعد انتهاء هذه البطولة التي شارك فيها منتخب المملكة العربية السعودية وللمرة الرابعة على التوالي 

اقيمت الخامسة عشر التي اقيمت في والتي لم يحقق انجاز اال في مشاركته االولى في البطولة التي 

وهو انجاز كبير للكرة السعودية بشكل ( 42)الواليات المتحدة االمريكية عندما تأهل الى الدور 

خاص والكرة العربية بشكل عام ولم يتوقف المنتخب السعودي عن العطاء ولكن كان لديه الطموح 

اع التأهل مره اخرى الى نهائيات كاس بتحقيق األفضل على المستطيل االخضر توقف بطولتين استط

وهذا المنتخب الذي بلغ صداه العالم لما قدمه في هذه البطوالت وليس هو المنتخب  6042العالم عام 

الوحيد الذي غادر البطوالت سواء من الدور االول او من الدور الثاني لقد غادرت معه منتخبات كان 

حققت انجازات بفوزها بكاس العالم عدة مرات هذا هو لها باع طويل في بطولة كاس العالم ومنها 

حال كرة القدم تعطي ثمرة الفوز لمن يقدم العروض التي تليق به وتحقيق الفوز وكان المنتخب 

السعودي خير سفير للمنتخبات العربية التي تطمح بالمشاركة في هذه البطولة والتي بدأت منذ بطولة 

اظهرت خاللها معادن الرجال وهم يجولون في ارض  6042ولغاية عام  4990االوروغواي عام 

 .الملعب لدفاع عن سمعه اوطانهم وافراحها من خالل االنجاز الذي يقدموه على المستطيل االخضر 

     

                                                
(4)

  2، ص6042ويد ، ، األكاديمية الدولية التكنولوجيا الرياضية ، الس موسوعة كاس العالم: نعمان عبد الغني  
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 رابعالفصل ال

 :االستنتاجات والتوصيات  -1

 :االستنتاجات  1-2

يها منتخب المملكة العربية شارك حارس المرمى محمد الدعيع في جميع البطوالت التي شارك ف -4

 .6002ولغاية عام  4991السعودية منذ عام 

مشاركة اكثر من العب في ثالث بطوالت لكاس العالم امثال االعب عبد هللا سليمان وسامي  -6

 .الجابر 

 ةان منتخب المملكة العربية السعودية اول منتخب عربي يشارك في نهائيات كاس العالم ال ربع -9

 ( .6002 -6006 -4992 -4991)مرات متتاليه 

مباراة ( 49)ان منتخب المملكة العربية السعودية خاص خالل مشاركاته في بطوالت كاس العالم  -1

 . مباريات ( 9)فاز في اثنتان وتعادل في اثنتان وخسر 

( 94)اهداف ودخلت مرماة ( 2)سجل منتخب السعودي خالل مشاركته في بطوالت كاس العالم  -2

 .هدفاً 

المملكة العربية السعودية اول منتخب عربي  في اول مشاركه له في بطوالت كاس ان منتخب  -2

 . 4991في البطولة التي اقيمت في الواليات المتحدة االمريكية عام ( 42)العالم يتأهل الى الدور 

وجد بان هناك تفرقة في تنظيم بطوالت كاس العالم لم تحظ اي دولة عربية بإقامة بطولة كاس  -9

في االوروغواي حتى بطولة التي اقيمت في روسيا  4990ذ انطلق اول بطولة عام العالم من

6042  

 :التوصيات  1-0

 .ضرورة عزل السياسة عن الرياضة وعدم التدخل في شؤونها   -4

المطالبة من قبل االتحادات العربية لكرة القدم بإقامة بطولة كاس العالم على اراضيها اسوة  -6

 .فيها ألكثر من مرة  بالدول االخرى التي اقيمت

منذ  ان يكون هناك ارشيف يوثق فيه نتائج المنتخبات العربية المشاركة في بطوالت كاس العالم -9

 .6042ولغاية عام  4990انطالقها في اول بطولة عام 

ان يكون هناك دراسة مشابه حول مشاركة المنتخبات العربية في بطولة كاس العالم والنتائج التي  -1

 .ة كاس العالم في بطولتحققت 

  المصادر 

 -  ( 4االردن ، الخبادرن للطباعة والنشر ،ط) ،  كرة القدم رياضة الشعوب‘ رعد محمد ربة

،6040 . 

 -  ، ( األكاديمية الدولية التكنولوجيا الرياضية ، السويد) ، موسوعة كاس العالمنعمان عبد الغني ،

6042. 

 -  ، 6044، ( 4القاهرة ، دار الكتب الحديث، ط)،  مالمرجع الشامل في كرة القدمفتي ابراهيم. 

 -  ، عمان، مطابع الدستور التجارية، )،  االلعاب االولمبية قديماً وحديثاً معن ابو نوار

 .4999( 4ط



 

 

 

 
 
 

 

114 

 P- ISSN:2074 – 9465  (114) لىإ( 101) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (03/6/0302) ينالثاني والعشر العدد  – الخامس المجلد  –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

 -  ، ترجمة محمد الفولي ، مسعى للنشر ) اغرب الحكايات في تاريخ الموندياللوثيانو بيرنيكي

 .6042،( 4والتوزيع ،ط

 - 6000( بغداد ، دار الكتب للطباعة والنشر)،  البحث العلمي ومناهجه،  وجيه محجوب . 

 -  ، 6040( 4بغداد ، دار الكتب والوثائق ، ط)،  الكاس الذهبيةعدنان محمد كاظم. 

 -  6000،  كرة القدم المحترفين باالتحاد السعودي لكرة الفدمعقد العبي. 

 -  ، المجلد االول )، في المملكة العربية السعودية موسوعة تاريخ الحركة الرياضيةامين ساعاتي

 .6000، ( ، مدنية البطات العالمية ، جدة 

 مواقع االنترنيت

 - ar.wiki pedia.orq/wiki/1998. 

 - https:// bbc. Com/ Arabic/2008. 

 (2)ملحق 
 

 يبين اسماء العبين وحراس المرمى ومدربي منتخب المملكة العربية السعودية

  0336 – 2991بطوالت كاس العالم منذ عام المشارك في  

بطولة كاس العالم عام  ت

 في امريكا 2991

بطولة كاس العالم عام 

 في فرنسا 2991

بطولة كاس العالم 

في كوريا  0330عام

 الجنوبية واليابان

بطولة كاس العالم 

في 0336عام 

 المانيا

محمد الدعيع حارس  4

 مرمى

محمد الدعيع حارس 

 مرمى

يع حارس محمد الدع

 مرمى

محمد الدعيع حارس 

 مرمى

حسين الصادق حارس  6

 مرمى

حسين الصادق حارس 

 مرمى

مبروك زايد حارس 

 مرمى 

مبروك زايد حارس 

 مرمى

ابراهيم الحلوة  حارس  9

 مرمى

تيسير النتيف حارس 

 مرمى 

محمد الخوجلي حارس 

 مرمى

محمد خوجة حارس 

 مرمى  

 احمد الدوخي  عبدهللا الواكد  محمد شلية الجهني  عبدهللا صالح 1

 رضا تكر  نواف الدمياط  محمد الخليوي  محمد الخليوي  2

 احمد المنتشري   عمر الغامدي  عبدهللا سلمان  عبد هللا سلمان  2

 نايف القاضي  محمد شلية الجهني  احمد جميل  احمد جميل  9

 لخثران عبد العزيز ا رضا تكر  حسين عبد الغني  صالح الداود  2

 حسين عبد الغني  عبدهللا سلمان احمد الدوخي  ياسر الطانفي  40

 احمد البحري  محسن الحارثي  عبد العزيز الجنوبي  عواد العنزي  44

 محمد مسعد  فوزي الشهري  ابراهيم سويد فؤاد أنور 46

 عمر الغامدي  الحسن البامي عبيد الدوسري  فهد الهريفي  49

 محمد امين العولقي  منصور الثقفي  ابراهيم ماطر  خالد مسعد  41

 محمد نور  عبد العزيز الخثران خالد مسعد  طالل الجبرين 42

 محمد الشلهوب   احمد الدوخي  خميس العويران  فهد الغثيان  49

 سعود كريري  حسين عبد الغني  نواف الدمياط  ماجد عبد هللا  42

 خالد عزيز  بدهللا الجمحان ع حمزة صالح  سعيد العويران  49

 نواف الدمياط  خميس العوبران  سامي الجابر  فهد المهال  60

 سامي جابر  محمد الشلهوب  سعيد العويران  سامي الجابر 64

 ياسر القحطاني  محمد نور  ل افهد المه حمزة ادريس  66

خورخي / المدرب  69

 راؤول سوالري

 ك  معاذ مال سامي الجابر  يوسف الثنيان 

 


