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ّ
مدرب النجمة
موسى حجيج
مشاركًا الالعبني
تمارين يوم أمس
(مروان طحطح)

اللبنانية
الكرة
ّ

ّ
ضربة معلم

حجيج يعود الى النجمة

استهل نادي النجمة تحضيرات املوسم الجديد بعقلية جديدة مع تولي
موسى حجيج مهمة إعداد الفريق للمرحلة املقبلة ،مع مواكبة إدارية فاعلة
مهمتها تكوين فريق نبيذي قوي يعيد النادي العريق إلى منصات التتويج
أحمد محيي الدين
«ضربة معلم» قامت بها إدارة نادي
ال�ن�ج�م��ة ل �ك��رة ال �ق��دم ب ��إع ��ادة «م�ل�ه��م
الجماهير» موسى حجيج الى أروقة
م�ل�ع��ب امل �ن��ارة وع�ش�ب��ه ،وإن ك��ان من
باب التدريب.
وفي تمرين أمس ،بدأ موسى بإعطاء
ال�ل��اع � �ب�ي��ن ال � �ع � �ش ��ري ��ن امل� ��وج� ��ودي� ��ن
إرش � � � � � � ��ادات ع � ��ن أج � � � � ��واء ال� �ت� �م ��اري ��ن
والتدريب وحثهم على االل�ت��زام بها،
مشددًا على أن الطريق طويل ويجب
ال �ع �م��ل ي � �دًا واح� � ��دة إلع� � ��ادة ال ��رون ��ق
والتوهج الى النجمة.
واس� �ت� �ث� �م ��ر م ��وس ��ى ع� �ل ��ى ال� �ت ��دري ��ب
ال��ذي نهل منه في السنوات املاضية
بحصوله على الشهادات الثالث  Cو
 Bو .Aفبدأ التدريب بتمارين بدنية
وملدة قصيرة لكون الالعبني عائدين
من فترة استراحة ،ثم أجرى تقسيمة
وأن �ه��اه��ا ب�ت�م��اري��ن ب��دن�ي��ة إض��اف�ي��ة،
ب�م�س��اع��دة م� ��درب ال �ح ��راس إب��راه�ي��م
ع �ي �ت��ان��ي وإش � � ��راف م ��دي ��ر ال� �ك ��رة ف��ي
ال� �ن ��ادي إب��راه �ي��م ال ��زع ��زع ،وح �ض��ور
عدد من اإلداريني.
وأشار حجيج في حديث إلى األخبار
ال� ��ى أن ع ��ودت ��ه ال� ��ى ال �ن �ج �م��ة ليست
م �ف��اج��أة ل �ك��ون��ه اب ��ن ال� �ن ��ادي وأح ��رز
العديد من البطوالت معه ،وكان قائدًا
ل ��ه ف �ت��رة ط��وي �ل��ة ،وب��ال �ت��ال��ي ل ��م يكن
ب�ع�ي�دًا ،وأن��ه ي�ع��ود بعد ف�ت��رة دراس��ة
ط��وي�ل��ة ف��ي ال �ت��دري��ب ،وأش ��ار إل��ى أن
«ال� �ت ��دري ��ب ع �ل��م ك �ب �ي��ر وع ��ال ��م واس ��ع
وم �ل��يء ،ك�م��ا أن ��ه ي�ح�ت��اج ب��اس�ت�م��رار
الى صقل ألنه يتطور يومًا بعد آخر،
وامل � � ��درب م �ه �م��ا ي � ��درس ف ��إن ��ه ي�ش�ع��ر
بالحاجة الى املزيد» ،وتحدث موسى
ع ��ن م �ه �م��ة اإلش � � ��راف ع �ل��ى ال �ن �ج �م��ة،
وخ �ص��وص��ًا أن ��ه ب ��ات م��درب��ًا ل��زم�لاء
األم ��س ال �ق��ري��ب ،م�ث��ل ع �ب��اس عطوي
وهاكوب دونابديان وحسني حمدان
وغ �ي��ره��م ،ف� ��رأى أن ه ��ذا األم� ��ر ع��ام��ل
مساعد ألنه عندما كان الى جوارهم
ف��ي امل�ل�ع��ب ك��ان��وا م�ت�ج��ان�س�ين ،وك��ل

منهم يدرك اآلخر ،وهذا العامل يسهل
م ��ن ع �م��ل امل � � ��درب ألن �ه ��م س �ي �ك��ون��ون
موجهني لليافعني ف��ي أرض امللعب.
وع � ّ�ن ال�لاع �ب�ين ال �ش �ب��ان ال��ذي��ن ب��ات��وا
ي �م��ث �ل��ون م�س�ت�ق�ب��ل ال �ف��ري��ق وع �م��اده
األس��اس��ي ف��ي ال�س�ن��وات امل�ق�ب�ل��ة ،أك��د
ح� �ج� �ي ��ج أن � �ه� ��م ب� �ح ��اج ��ة ال � � ��ى ص �ق��ل
مواهبهم في التمارين والتدريبات،
وخ �ص��وص��ًا أن �ه��ا ب��ات��ت م �غ��اي��رة ملا
كانت عليه قبل عشر سنوات.
ول� � �ف � ��ت ح� �ج� �ي ��ج ال� � � ��ى أن ان� �ط�ل�اق ��ة
التدريبات فترة جيدة له للغوص في
أع �م��اق ال�ف��ري��ق وم�ع��رف��ة ن�ق��اط ال�ق��وة
والضعف فيه واحتياجاته ،وستسير
بوتيرة متصاعدة وتتضاعف مدتها
تدريجًا والعمل على العوامل البدنية
وال�ف�ن�ي��ة وال�ن�ف�س�ي��ة ،وأن ه�ن��اك فترة
س �ت �ك��ون ص �ع �ب��ة ف ��ي ش �ه��ر رم �ض��ان
ح� �ي ��ث س �ت �خ �ت �ل��ف خ �ل�ال� ��ه أس ��ال �ي ��ب
ال�ت�م��اري��ن ،إذ تتقلص م��دة التمارين
ألن ال� �ص� �ي ��ام ي ��ؤث ��ر ع �ل ��ى ال�ل�اع �ب�ي�ن
وغ ��ذائ � �ه ��م ،وق � � ��درة ال �ت �ح �م��ل ل��دي �ه��م
تصبح أضعف ،وعقب شهر رمضان
ستتكثف ال �ت �م��اري��ن ل�ت�ش�م��ل األم ��ور
ال �ف �ن �ي��ة ال �ت �ك �ت �ي �ك �ي��ة ودراس � � ��ة خ�ط��ط
اللعب.
وك � �ش� ��ف ح �ج �ي ��ج أن� � ��ه ب� �ح ��اج ��ة ال ��ى
اك �ت �ش ��اف ال �ف ��ري ��ق وت �ح ��دي ��د ال �ث �غ��ر،
وأض � � ��اف «ع �م ��وم ��ًا ال �ف ��ري ��ق ب �ح��اج��ة
ال��ى تدعيم صفوفه بعناصر محلية
ج� �ي ��دة وي � �ل ��زم ال �ت �ع��اق��د م ��ع الع� َ�ب�ي�ن
أج�ن�ب�ي�ين م�س�ت��واه�م��ا أك �ث��ر م��ن جيد
ليكونا عونًا للمجموعة ،ال العكس».
ورأى م ��وس ��ى أن م ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي أن
ي�س�ت�ف�ي��د م ��ن ال �ع �ل��م ال � ��ذي خ �ض��ع له
م��ع استعانته بخبرته ك�لاع��ب ،وأن��ه
يجتهد لنيل شهادة م��درب محترف
« »professionalمن أوروبا.
وحضر تمرين أمس حوالى  20العبًا
ّ
جلهم م��ن العناصر ال�ش��اب��ة ،إضافة
الى بعض املخضرمني ،بينهم عطوي
وح � �م� ��دان وه� ��اك� ��وب وخ ��ال ��د ح�م�ي��ة،
وغ ��اب ع ��دد م��ن ال�لاع �ب�ين امللتحقني
باملنتخبات الوطنية واملسافرين.

نجارين عائد
إلى النجمة
أكدت مصادر
مطلعة في إدارة
النجمة أن املدافع
الدولي للفريق
بالل شيخ النجارين
(الصورة) عائد الى
الفريق ،داحضًا
الشائعات التي أشارت
الى هجرة الالعب،
وأشارت املصادر عينها
الى أن النادي سيضم
عددًا من الالعبني
املحليني في أقرب
فرصة ،وقد شوهد في
مران أمس العب الخيول
أحمد طهماز والعب
البرج السابق حسن ديب
ومحمد حسن شاتيال.

نشاط

كأس حارة حريك الرابعة بمشاركة ثمانية أندية
تنشط خالل فترة
توقف املسابقات
الرسمية الكروية الدورات
الشعبية ،ومنها كأس
بلدية حارة حريك التي
تنطلق في  19الجاري
بمشاركة ثمانية أندية
ولفترة عشرة أيام
طباجة يتحدث وإلى جانبه عاصي (عدنان الحاج علي)

للعام الرابع على التوالي ،تنظم بلدية
حارة حريك ،بالتعاون مع نادي العهد
ال ��ري ��اض ��ي ،ك � ��أس ب �ل��دي �ت �ه��ا ف ��ي ك��رة
القدم .وتنطلق الكأس الثالثاء املقبل
في  19ال�ج��اري وتختتم ي��وم الجمعة
ف��ي  29منه على ملعب ح��ارة حريك،
ب�م�ش��ارك��ة ثمانية أن��دي��ة ه��ي :العهد،
ال��راس �ي �ن��غ ،ش �ب��اب ال �س ��اح��ل ،امل �ب��رة،
ال� �ش� �ب ��اب ال � �غ ��ازي ��ة ،اإلص� �ل ��اح ال �ب��رج
الشمالي ،اإلخاء األهلي عاليه واإلخاء
ح � ��ارة ح ��ري ��ك .وت� �ق ��ام ال� �ك ��أس ب�ن�ظ��ام
خ � ��روج امل �غ �ل��وب م ��ن م � �ب ��اراة واح� ��دة
لتتأهل أربعة فرق الى نصف النهائي
وفريقان الى النهائي .وجرى اإلعالن
ع��ن إط�لاق ال�ك��أس الرابعة ف��ي مؤتمر
ص �ح��اف��ي أق �ي��م األرب � �ع� ��اء ف ��ي ال �ق��اع��ة

املقفلة ف��ي منتجع «فانتزي وورل��د»،
بحضور املدير العام ل��وزارة الشباب
والرياضة زيد خيامي ونائب رئيس
االت�ح��اد اللبناني ل�ك��رة ال�ق��دم ريمون
سمعان وعضو االتحاد مازن قبيسي
ورئ �ي��س ال �ب �ل��دي��ة زي� ��اد واك� ��د ون��ائ�ب��ه
أح �م��د ح ��اط ��وم ون ��ائ ��ب رئ �ي��س ن ��ادي
العهد أدهم طباجة وأمني سر النادي
م�ح�م��د ع��اص��ي وم ��دي ��ر ال �ف��ري��ق علي
زن �ي��ط ورئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة امل��دي�ن��ة
ال��ري��اض�ي��ة ري ��اض الشيخة وممثلني
ع ��ن ب �ل��دي��ات س��اح��ل امل �ت�ن ال�ج�ن��وب��ي
وممثلي ال�ن��وادي املشاركة وع��دد من
خ �ب��راء ك ��رة ال �ق��دم ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وح�ش��د
ك �ب �ي��ر م� ��ن اإلع�ل�ام� �ي�ي�ن ال ��ري ��اض �ي�ي�ن.
وغاب عن املؤتمر ،الذي قدم له الزميل

علي ف��واز ،رئيس ن��ادي العهد أسامة
حلباوي وعضو االتحاد موسى مكي
الرت� �ب ��اط ��ات خ ��اص ��ة خ � ��ارج ب� �ي ��روت.
ّ
وكانت كلمة لواكد أكد فيها االستمرار
بدعم الرياضة والرياضيني في شتى
ال �س �ب��ل وامل �ن ��اس �ب ��ات ال ��ري ��اض �ي ��ة .ث��م
ت �ح��دث ط�ب��اج��ة ،ش��اك �رًا ال�ب�ل��دي��ة على
م�ب��ادرت�ه��ا وم�ش�ج�ع��ًا ب�ق�ي��ة ال�ب�ل��دي��ات
على سلوك النهج عينه.
وي �ل �ع��ب ف ��ي ال� � ��دور األول ال �ع �ه��د م��ع
اإلخ ��اء ح��ارة ح��ري��ك ف��ي  19االف�ت�ت��اح،
والراسينغ مع اإلصالح في  20تموز،
وامل � �ب � ��رة م� ��ع اإلخ� � � ��اء ع ��ال �ي ��ه ف� ��ي ،21
وال�س��اح��ل م��ع ال�غ��ازي��ة ف��ي  .22وي�ق��ام
ن�ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي ف��ي  25و 26ال�ج��اري
والنهائي في  29منه.

