
 0991رحلة العراق يف تصفيات كاس العامل 
 

 الكاتب/ اسعد عبدهللا عبدعلً
 

 
 

بسبب امتالكه جٌل  0991كل التوقعات كانت تشٌر لصعود العراق لكاس العالم 
و  0991خلٌط  من الخبرة والشباب وبحسب النجاحات الكبٌرة التً حققها عامً 

بقٌادة تدرٌبٌة مستقرة )عمو بابا(, خصوصا اننا سنقابل فً التصفٌات  0999
 المجموعة راس على منتخبنا وضعفقد تم , االولٌة منتخبات تعودنا على هزٌمتها

 استبشرت وقد وعمان, واالردن قطر منتخبات جانب الى االولى االسٌوٌة
 على عطفا ,الحاسم الدور الى المجموعة من مرورنا بسهولة خٌرا جماهٌرنا

 مستوى تواضع الى اضافة الماضً العام طوال العبونا قدمه الذي الممٌز االداء
  .المجموعة فً لمنتخبنا الوحٌد المحتمل المنافس القطري المنتخب

و  0-2فً اخر ثالث مقابالت )  العنٌد )المنتخب القطري(الخصم  حٌث تم افتراس
تخب وانه (, فال خوؾ على المن0999صفر فً عام  -2( و ) 0991عام  3-0

لمبارٌات ودٌة واعداد نفسً وبدنً جٌد, مع فقط ٌحتاج قادم الى روما ال محالة, 
ة هدفها الصعود لكاس العالم, لكن حصل ما لم ٌكن وجود خطة عمل ادارٌة واضح

 بالحسبان, تزامن الحدث مع جرٌمة المتهتك عدي والتً جمدت كل شًء.
 
 



خسر منتخبنا مباراته الفاصلة امام منتخب اٌطالٌا  0999- 9 – 10فً ٌوم 
, وخرج من البطولة من 0999برسم نهائٌات اولمبٌاد سٌؤول  بهدفٌن الى صفر,

دور المجموعات, كانت انتكاسة كبٌرة حٌث كانت االمنٌات بتحقٌق شًء خصوصا 
لم ٌكن  , لكن حدث مابعد نجاحات المنتخب بالفوز بكاس الخلٌج ثم كاس العرب

  بالحسبان.
اخفاء رئٌس ادت الى وجرٌمة قتل! حصلت امور سٌاسٌة تخص عائلة صدام 

واستلم رئاسة االتحاد كرٌم  حتى تهدأ العاصفة, االتحاد عدي صدام عن العٌون
ووسط هذه االجواء نسً امر المنتخب تماما, حٌث لم ٌفكر احد ان المنتخب المال, 

ولم  0999العراقً تنتظره تصفٌات كاس العالم فً شهر كانون الثانً من عام 
مبارٌات ودٌة ومعسكر تدرٌبً, مع تقٌٌم  ٌوم, فكان ٌجب اقامت 11ٌبقى اال 

 تجربة االولمبٌاد, والمشاورة حول االستدعاءات.
لكن تم تجاهل المنتخب تماما, حٌث كان االهتمام بمشاركة االندٌة فً البطوالت 

 العربٌة واالسٌوٌة ومشاركة منتخب الشباب.
 

 
 

 انتكاسات وتؽٌٌرات وتخبطات 
 

 ٌن اثرت عمٌقا على العبً المنتخب.. وهً: حصلت انتكاستانتكاسات: االول: 
فً تلك االشهر التً سبقت التصفٌات العالمٌة, فشل نادي الرشٌد فً  -0

الدفاع عن القابه العربٌة الثالثة وخرج بشكل ؼرٌب من الدور االول 
التً اقٌمت فً االمارات بعد الخسارة  0999لبطولة االندٌة العربٌة عام 

السلبً  التأثٌرامام نادي متواضع جبلة السوري وكان لهذه االنتكاسة 
مع نجاح نسبً الشدٌد على العبً المنتخب الذٌن ٌمثلون نادي الرشٌد, 

 لنادي الشباب الذي شارك فً نفس البطولة وحقق المركز الثالث فٌها.
ري فً التأهل للنهائٌات كاس العالم العسكري فشل المنتخب العراقً العسك -1

بعد ان بسبب الحرب, و 0990بعد العودة للبطولة التً فارقناها منذ عام 



, والذي كان جل  0-0بالفوز فً بؽداد وتعادل منتخبنا العسكري فرط 
مع انكشاؾ اخطاء جسٌمة لخط الدفاع وعالمات العبً منتخبنا الوطنً, 

تعجب على مستوى حسن كمال, ثم تؽلب االمارات العسكري اٌابا واحد 
 .لتحصل انتكاسة ؼرٌبة بسبب المشاركة من دون اعداد وتخطٌط لصفر

 
نٌا: التخبطات: تمثلت فً تؽٌٌر شكل الدوري وجعله بطول مناطق وتصفٌات ثا

ونهائٌات, جعل االندٌة فً حٌرة مما ٌجري, حتى نظام احتساب النقط تؽٌر 
ومن ٌفوز بفارق هدؾ له  واحدة! فالفرٌق الذي ٌفوز بالجزاءات ٌفوز بنقطة

جد تعادل فً النظام وال ٌو ,واكثر له ثالث نقاط , ومن ٌفوز بفارق هدفٌننقطتان
الذي هو اختراع عراقً فاشل, فكانت عاصفة هوجاء حلت على  !الؽرٌب للبطولة

 البٌئة الكروٌة ولٌس بطولة دوري.
  

ثالثا: تفرٌػ العبً منتخب الشباب مع ان اعمارهم كبٌرة لكن كان االهم عند اهل 
لقوة الشباب, القرار تحقٌق انجاز حتى لو جاء بالتزوٌر, فافتقد منتخب العراق 

امثال )لٌث حسٌن ونعٌم صدام وٌونس عبدعلً( حٌث افتقد المنتخب لعناصر 
 بكل صوالته. 0991كانت معه منذ عام 

  

 مباراة ودٌة ٌتٌمة قبل دخول التصفٌات 

 
قرر االتحاد الدولً رفع الحظر عن مالعب العراق, وكان  0999فً نهاٌة عام 

اول منتخب ٌصل لالحتفال معنا هو المنتخب الكوٌتً بكامل نجومه, وتم خالل هذه 
المباراة تكرٌم الحارس فتاح نصٌؾ لتكون مباراة اعتزاله اللعب, وهو كان فً عز 

 شٌخ مفكرة فً كان ما كل هً ضعةالمتوا الودٌة الكوٌت مباراة وكانتتألقه, 



 كرٌم - جاسم احمد):  من تشكٌلتنا تألفت!  التصفٌات انطالق قبل المدربٌن
 - هاشم ناطق - جعفر حبٌب - عرٌبً ؼانم - درجال عدنان - كمال حسن -عالوي

 - راضً احمد - سعٌد حسٌن-حسٌن علً - الحمٌد عبد سعد - محمد اسماعٌل
 خلٌل - قٌس سعد - كوركٌس باسل - عمران جعفر - دحام احمد - جبار مظفر
  .صابر سهٌل - عالوي محمد

 ! للشباب العالم كاس لنهائٌات ٌستعد كان الذي الشباب منتخب العبً ؼٌاب مع
 

 
 

بهدفٌن لصفر, وقد كشفت المباراة عن تراجع  الكوٌتٌٌنوخسر العراق امام 
مستوى المنتخب وبطئ تحركه نتٌجة العودة لكبار السن, واختفاء العنصر الشبابً 

 خصوصا فً وسط الملعب.
كان ٌجب عقد اجتماع مع الكادر التدرٌبً وتدارس اسباب انخفاض المستوى 

مصٌبة, لكن لم وترهل الخط الدفاعً, مع البحث عن حلول حقٌقٌة قبل حصول ال
 واعتبروها مباراة اعدادٌة لٌست مكانا للتقٌٌم.ٌتم شًء 

 
 

 0-0عمان  -المباراة االولى: العراق 
 

المنتخب العمانً  بمالقاة مجموعته مبارٌات منتخبنا افتتح:  0999-0-6ٌوم  فً
 لحراسة جاسم احمد من بابا عمو اختارها التً التشكٌلة وتألفت فً مسقط,

 ناطق ,للدفاع عالوي وكرٌم عرٌبً وؼانم. كمال وحسن درجال عدنان ,المرمى
 ,الجانبٌن على جعفر وحبٌب حسٌن علً مع الوسط فً محمد واسماعٌل هاشم
 تأكد المباراة هذه فً ,الهجوم فً راضً احمد مع الكابتن سعٌد حسٌن تواجد فٌما

 ٌكن لم 9 خلٌجً فً معنا تعادلها ان لتثبت ارتفاع مستوى العمانٌٌن قاطع وبشكل



 الدقٌقة فً محمد اسماعٌل طرٌق عن للتسجٌل منتخبنا افتتاح فرؼم ,الصدفة ولٌد
 حاول وعبثا..  االولى الحصة انقضاء قبل التعادل ادركوا العمانٌٌن ان اال..  09

 نقطة مانحة النهاٌة صافرة لتاتً الثانً الشوط فً النتٌجة من ٌؽٌر ان منتخبنا
 .فرٌق لكل واحدة

 

 
 

 1-0االردن  -المباراة الثانٌة: العراق 
 كان والتً, التشكٌلة بنفس الثانٌة مباراته منتخبنا خاض: 0999-0-02فً ٌوم 

 قبل, جماهٌره وبٌن ارضه على طوٌال صمد الذي االردنً المنتخب الثانً طرفها
 من عرٌبً ؼانم االٌسر المدافع اطلقها التً بالقذٌفة لمنتخبنا الحظ ٌبتسم ان

 وٌحصد ,عباسً مٌالد الحارس شباك فً لتستقر..  ٌاردة ثالثٌن تجاوزت مسافة
 ..  نقاط ثالث الى رصٌده رافعا له فوز اول منتخبنا

 

 0-قطر صفر –المباراة الثالثة: العراق 
 وقد ,الدوحة فً القطري الفرٌق ضٌافة فً منتخبنا كان: 0999-0-11ٌوم  فً

 مع عالوي بكرٌم لٌدفع ,الٌمٌن جهة فً جبار مظفر الشاب المدافع المدرب اشرك
 المدرب اشرك كما ,المباراة عن االبرز الؽائبالمصاب و جعفر لحبٌب بدٌال الوسط
 تلك! محمد اسماعٌل عنه ؼاب الذي الوسط مع دحام احمد الشاب الالعب

 التصفٌات فً االولى هزٌمته لٌتلقى ,الكفاٌة فٌه بما منتخبنا تسعؾ لم التؽٌٌرات
 وهدفا تحكٌمٌا لبسا وكالعادة المباراة شهدت ان بعد ,ال شًء مقابل واحد وبهدؾ
 تنتهً النتٌجة وبهذه ,السابقة التصفٌات عن متكرر سٌنارٌو فً ,ملؽى عراقٌا

 .للتصفٌات الذهاب جولة منافسات
 
 
 



 ًخطٌئة اقالة الكادر التدرٌب 
بابا بشكل متعجل  االتحاد العراقً اقالة عموبعد الخسارة امام قطر فً الدوحة قرر 

ومن دون فهم لمخاطر هكذا خطوة, خصوصا اننا فً منتصؾ التصفٌات وال ٌوجد 
بابا معروؾ  وقت, فالمبارٌات تقام كل اسبوع من دون فاصل زمنً كبٌر, وعمو

بحنكته وكان من الممكن االبقاء علٌه حٌث كان احتمال كبٌر جدا ان ٌهزم 
 ً بؽداد لما ٌملكه من خبرات متراكمة.القطرٌٌن ف

وحتى تسمٌة البدٌل كان خاطئة فجمال صالح فشل مع الطلبة ولم ٌحقق شًء كبٌر 
كٌؾ ٌتم تسمٌته وال ٌملك خبرة دولٌة, بالمقابل كٌؾ تناسى اهل القرار تواجد 

بشكل مؤقت حتى انور جسام المدرب الذي ال ٌخسر, حٌث كان االفضل تسمٌته 
صفٌات مع اعادة الالعبٌن الشباب للمنتخب امثال لٌث وٌونس وشنٌشل انتهاء الت

 واالخرون.
لكن استمر تخبط االتحاد العراقً لتحصل الفجعة ونخسر بطاقة الصعود التً كانت 

 مؤكدة للعراق. 
 

 
 
 

 0-2عمان  –المباراة الرابعة: العراق 
 منتخبنا دخل صالح جمال الدكتور قٌادة وتحت بؽداد من: 0999-0-11ٌوم  ًف

 وكان ,والحاسم الثانً الدور وبلوغ تصدرها فً امل وكله للتصفٌات الثانٌة الجولة
 محمد اسماعٌل عودة المباراة شهدت وقد ,بؽداد الى الوافدٌن اول العمانً الفرٌق
 مظفر بدل الدفاع مع عالوي محمد خلٌل اشترك فٌما ,الوسط العبً مع للتواجد

 منتخبنا ابدى المباراة هذه فً ,ذلك عدى فٌما هو كما التشكٌل وبقً ,جبار



 التً الثالثة االهداؾ بفضل فعال تحقق ما وهذا والفوز التعوٌض على اصرارا
 العمانً المنتخب ٌتمكن ولم..  هاشم وناطق محمد واسماعٌل راضً احمد احرزها

  .مهمتٌن نقطتٌن على منتخبنا لٌحصل ,واحد هدؾ تسجٌل من اال
قطر واالردن افسدها الحكم الهندي الذي منح القطرٌٌن وقت اضافً وفً مباراة 

 طوٌل حتى حققوا التعادل مما منح الصدارة للقطرٌٌن بفارق نقطة عن العراق,
 ! للتأهل بؽداد فً االخٌرتٌن المباراتٌن فً ٌفوز ان منتخبنا على بات وهكذا

 

 
 

 صفر-3االردن  -المباراة الخامسة: العراق
 سعٌد حسٌن الكابتن بؽٌاب منتخبنا لعب ,المباراة هذه فً: 0999-1-2فً ٌوم 

 ,التشكٌلة فً شًء ذلك عدا ٌتؽٌر ولم ,دحام احمد الشاب المهاجم محله حل الذي
 ,الهدافٌن بٌن نادرة عملة ٌبقى انه راضً احمد الذهبً الهداؾ اكد الٌوم ذلك فً

 الشباك تلقتها, المنتخب مع له( رباعٌة) هاترك سوبر اول تسجٌل فً نجح عندما
 الحارس ردها محمد اسماعٌل اطلقها بقذٌفة 16 الدقٌقة فً بداها ,االردنً
 ان وقبل ,االول الهدؾ محرزا المرمى الى ٌتابعها وهو راضً احمد لتجد االردنً
 لٌلعبها االردنً بالحارس انفراده اثر الثانً هدفه احمد اضاؾ االول الشوط ٌنجلً

 تكرر الثانً الشوط وفً ,عباسً مٌالد للحارس الٌسرى العلٌا الزاوٌة الى
 الى احمد لٌتابعها محمد اسماعٌل كرة عباسً صد عندما االول الهدؾ سٌنارٌو
 ٌترك ان قبل المباراة تمر ان احمد ٌشأ ولم ,الثالث الشخصً هدفه مسجال الشباك
 مباشرة حرة ركلة على منتخبنا حصل عندما وذلك ,فٌها وفرٌدة اخٌرة بصمة
 اصبح الفوز وبهذا, المباراة اهداؾ واخر رابع مضٌفا الروعة بمنتهى لٌنفذها
 .القطرٌٌن خلؾ نقطة بفارق نقاط 1 منتخبنا رصٌد

 



 

 1-1قطر  –المباراة االخٌرة: العراق 
 

 
 ,المجموعة فً الحسم لقاء مع موعد على جماهٌرنا كانت :0999-1-01ٌوم  فً

  التصفٌات مشوار مواصلة ٌرٌد كان اذاعلى قطر,  الفوز منتخبنا على توجب حٌث
 المباراة وانطلقت ,القٌادة شارة وحمل للمشاركة سعٌد حسٌن عاد المباراة هذه فً

 بل ,بسرعة الفوز ادراك محاوال المباراة منتخبنا بدا ,الٌابانً الحكم بصافرة
 احداها اسفرت ,وسرٌعة مرتدة بهجمات ذلك القطرٌون لٌقابل ,الالزم من وبأسرع

 لٌودعها ,االمطار بسبب الموحلة الملعب ارضٌة بفعل دفاعنا ارتكبه خطا عن
 مجرٌات عكس على بهدؾ قطر لتتقدم جاسم احمد شباك فً القطري الالعب
 .المباراة
 وقبل ,واحد بدل هدفٌن ٌسجلوا ان علٌهم صار الذي العبٌنا على المهمة لتصعب

 ,راس ضربة اثر جاء بهدؾ التعادل راضً احمد ادرك ,للراحة الفرٌقان ٌخلد ان
 . 0-0 هكذا االول المباراة شوط لٌنتهً

 وضمان الثانً الهدؾ على للحصول مساعٌه منتخبنا واصل الثانً الشوط فً
 الدقٌقة وعند ,الوقت بتأخٌر واكتفوا الواقع لألمر القطرٌون استسلم فٌما ,التأهل



 وجوه على االبتسامة رسم فً سعٌد حسٌن الكابتن نجح الثانً الشوط من 21
 الحارس من المرتدة الكرة تابع عندما, الشعب ملعب الى حضرت التً االالؾ

 العراق هدؾ مسجال الشباك حسٌن لٌودعها راضً احمد هٌاها والتً القطري
 .الؽالً الثانً

 لتبدا الهدؾ بعد العبٌنا على النفسً التعب بان فقد ,المباراة اجواء الى وبالعودة 
 ,خصوصا درجال الذي كان كثٌر الصراخ والمدافعٌن الالعبٌن قبل من التشنجات

 خمٌس عادل عبر التعادل ادارك من ,هدفنا من دقائق عشر وبعد القطرٌون لٌتمكن
الذي استؽل تباطئ الدفاع فً ابعاد الكرة ودخل بٌن كرٌم عالوي ودرجال وحسن 

 الحارس ٌتمكن لم والتً الضئٌلة كرته رسلكمال من دون اي جهد ألبعاده لٌ
 فً لتتهادىبسبب المطر وتبلل الكرة  علٌها السٌطرة من جاسم احمد المتقدم
 صافرة من فقط دقائق( 2) قبل الحلم لضٌاع الجماهٌر حسرات وسط الشباك
  .النهاٌة

 ٌرتد لم حٌث, الالعبٌن من كامل لجٌل الدولٌة المسٌرة انتهت المباراة وبانتهاء
 وؼانم كمال وحسن حسٌن وعلً عالوي محمد خلٌل المباراة بعد الدولً القمٌص
 كوركٌس. وباسل عرٌبً

 

 
 

 عبدعلً عبدهللا اسعد/ الكاتب


