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نصف األهداف سجلت عن طريقها والبرازيل خصصت لها مدربًا متفرغًا

هدفا جاسم وفتحي ال يسقطان من الذاكرة وأبوزيد األبرز عربيًا
مبارك الخالدي

أثبتت اإلحصائي����ات ان اكثر من نصف االهداف 
تسجل عن طريق الكرات الثابتة باعتبارها احد احللول 
التي ميلكها املدربون في س����عيهم النهاء املبارايات 
ملصلحتهم وإضافة الفوز الى رصيدهم وفق نظرية 
ان التاريخ يحفظ النتيجة فقط وال ينظر للعروض 

وجمالها.
والهمية هذه الكرات يقول خبير التدريب البرازيلي 
البروفيسور مادينا انه بدأ منذ سنوات تطبيق فكرة 
مدرب الكرات الثابتة في البرازيل والغرض هو احلصول 
على هدف محرز من خالل تلك الضربات وعدم مشاهدة 
كرات تصطدم بحائط الصد أو تنتهي في يد حارس 

مرمى اخلصم.
وألن السر في بقاء اجلماهير مشدودة حتى اللحظات 
االخيرة في عمر أي مباراة هو الرغبة في رؤية هدف 
جميل يزيد من التفاع����ل اجلماهيري ولعل ذلك هو 
الداف����ع وراء قيام املدربني بتطوي����ر رؤاهم وعملهم 
التكتيكي باعتبار ان االهداف ناجت وثمرة كل املناورات 

الهجومية.
وتكمن املشكلة في عدم جناح تلك احملاوالت ويبقى 
األمل معقودا على كرة ثابتة ومن أي زاوية من زوايا 
امللعب لتحمل معها الفرحة والبشرى لعشرات اآلالف 
من اجلماهير والش����واهد على ذلك كثيرة على مدار 

تاريخ اللعبة.

المنشأ

وغالبا ما يكون منشأ الكرة الثابتة هو خطأ يرتكبه 
اخلصم يس����تحق عليه الالعب لعب الكرة مباشرة 
جتاه مرمى اخلصم واذا سجل منها هدفا يتم احتسابه 
بعكس الضربة احلرة غير املباشرة التي البد فيها من 
لعب الكرة إلى اي العب آخر قبل ان تتجه الكرة نحو 

املرمى وإذا سجل منها هدف ال يتم احتسابه.

ملوك الضربة الثابتة

ويذكر تاريخ اللعبة عدة من الالعبني املميزين الذين 
امت����ازوا في إحراز االهداف عن طريق تلك الضربات 
بل ان ذلك قد غطى في الكثير من االحيان على عيوب 
اخرى لدى الالعب ولكن قدرته على احراز هدف من 
ك����رة ثابتة يجعل اجلماهير تغف����ر له تلك العيوب 

والصربي ميها لوڤيتش.
وبش����كل عام ميتاز العبو أميركا اجلنوبية بدقة 
تنفيذ هذه اللعبة حت����ى ان احراز احدهم هدفا بهذا 

االسلوب هو أمر عادي وغير مستغرب.

رموزها في الكويت

من من����ا ال يذكر الهدف الرائع الس����طورة الكرة 
الكويتية وجنم القادس����ية جاسم يعقوب في مرمى 
املنتخب العراقي في بطول����ة كأس اخلليج الرابعة 
ف����ي الدوحة عام 1976 عندما اح����رز هدفا في مرمى 

وال تش����ير إليها الن عيونها امتألت باهداف جميلة 
وساحرة.

ومن الالعبني من يعتمد على قوة التسديد ومنهم 
من ميتاز بارس����ال الكرة فوق حائط الصد بش����كل 
رائع وملفت يصعب على ح����ارس املرمى صدها أو 

التقاطها.
ومن هؤالء االسطورة االرجنتيني ديغو مارادونا 
والبرازيلي زيكو وقبله مواطنه ريفيلينيو الذي لقب 
باجلالد وكذلك روبرتو كارل����وس ومن االوروبيني 
االجنليزي ديڤيد بيكام والفرنسي ميشيل بالتيني 

احلارس رعد حمودي كان س����ببا في الفوز في تلك 
املب����اراة ولكنه الهدف األول من نوعه بتلك الطريقة 

التي اعتبرت مبتكرة في ذلك الوقت.
وأيضا هدف زميله الفارس األس����مر فتحي كميل 
في مرمى احلارس االسترالي آالن ماهر في التصفيات 
املؤهلة لكأس العالم عندما فازت الكويت على استراليا 
على ارضه����ا 3-1 إال أن الذي ال يعرفه الكثيرون ان 
وراء هذين الهدفني سرا وهو ان مدرب االزرق آنذاك 
الداهية البرازيلي ماريو زاغالو عندما حضر الى الكويت 
لالشراف على تدريب املنتخب ومعه طاقم كامل مكون 
من مساعديه كارلوس البرتو بيريرا وشيرول ومدرب 
اللياقة سانتانا طلب من رئيس االحتاد آنذاك الشهيد 
فهد األحمد »ستاند« فاستغرب اداريو املنتخب هذا 

الطلب وماذا يريد به هذا املدرب؟
فقال زاغالو انني اس����تعيض بهذا االس����تاند عن 
حائط الصد املكون م����ن الالعبني فأنا أريد أن أدرب 
الالعبني على تسديد الكرات الثابتة ولكن ال اريد شغل 

البقية عن التدريب.
وبالفعل استجاب الشهيد لطلبه وأحضر له ما اراد 
فما كان من زاغالو اال ان فرغ كال من جاسم وفتحي 
للتسديد على املرمى الكثر من مائة مرة الى ان اتقن 
االثنان ارسال الكرة فوق حائط الصد وبالفعل متكنا 

من اهداء الكويت أغلى االهداف وأعزها.
كما شهدت مالعبنا متيز آخرين امثال املدفعجي 
عبداهلل البلوش����ي الذي لم يسلم حارس مرمى من 
قذائفه ومن املعلوم ان املدرب االس����كتلندي الشهير 
ديف مكاي كان يفرغ البلوشي لركل الكرات الطبية 
رغبة في احلص����ول على قوة اكبر لدفع الكرة جتاه 
مرمى اخلصم. وشهدت مالعبنا متيز آخرين بارسال 
الكرات بش����كل لولوبي أمثال حمود فليطح وعبيد 

الشمري ومساعد ندا من اجليل احلالي.

أبوزيد عربيا

وأما على املستوى العربي فال يسقط من الذاكرة 
العب النادي االهلي املصري واملنتخب طاهر أبوزيد 
الذي كان ميلك قدما يسرى ال نظير لها في التسديد 
م����ن خارج املنطقة ويظل هدف����ه في مرمى احلارس 
املغرب����ي بادو الزاكي عالقا في االذهان وس����اهم في 

حصول مصر على كأس أفريقيا آنذاك.

أه�داف ريفيليني�و ومارادونا وبي�كام وبالتيني س�حر ومتعة

الكرات الثابتة حلول ألصعب المباريات

عناد: فّصلت »ستاند« خاصًا

فوزي: موهبة خاصة

ق���ال املدرب ثامر عناد ان���ي بالفعل قمت بااليعاز 
الدارة النادي بتفصيل واعداد س���تاند خاص ليقوم 
الالعبون بالتدرب عليه اثناء تسديداتهم لهذه الكرات 
النها جزء من اللعبة واتقانها يساهم في احراز االهداف 
وهي بالفعل من احللول التي ال ميكن تغافلها فعادة 
ما اقوم بزيادة اجلرعات التدريبية اخلاصة لتنفيذها 
امال في بلوغ درجة عالية من احلساسية لدى الالعبني 
في اتقانها وما مييز هذه األلعاب حقيقة انها من النوع 
الذي يقبل عليه الالعب بحب ورغبة الن الهدف الناجت 

عنها يبقى اثره عالقا في االذهان فترات طويلة.
 وأضاف عناد أن الالعبني بطبيعة احلال يشاهدون 
املباريات العاملية وتشدهم مثل هذه االهداف ويتمنون 
اح���راز مثلها وهذا ما يزي���د الرغبة فيهم على تنفيذ 

هذه الكرات.

املدرب القدير فوزي ابراهيم قال ال شك ان الكرات الثابتة 
هي بالفعل احدى احللول املهمة لدى املدربني لتغيير النتيجة 
لكنها حتتاج الى موهبة خاصة ملن يقوم بالتصدي لها ولذلك 
جند الالعبني في اميركا اجلنوبية بشكل عام والبرازيل بشكل 
خاص امتازوا بتنفيذها النهم عشقوها منذ الصغر ويقومون 
بالتدريب عليها باستمرار لذلك اصبح تنفيذها اسهل لديهم 
من ضربة اجلزاء. واضاف انا كمدرب ال استطيع ان اجتاوز 
هذه األلعاب اثناء احلصة التدريبية واقوم باختيار عدد من 

الالعبني للتدرب عليها بشكل مستمر.
 كما حذر ابراهيم العبي خط الوسط والدفاع من ارتكاب 
اي اخطاء بالقرب من املنطقة ألنها من املمكن ان تقضي على 
آمالنا بالدرجة نفس����ها التي نرغب نحن في احلصول على 

»فاول« قريب من املنطقة من املمكن ان يكسبنا املباراة.

االجنليزي ديڤيد بيكام ينفذ احدى الركالت الثابتة في »مونديال 1998«

البرازيلي زيكو اجاد في تسديد الركالت الثابتة

الركلة الشهيرة التي نفذها البرازيلي روبرتو كارلوس

االرجنتيني دييغو مارادونا اشتهر بتنفيذ الركالت احلرةالبرازيلي رونالدينيو يسدد الكرة في مرمى ميالن عندما كان العبا في برشلونة


