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رياضة

تدرك باوال فرعون رزق ان توليها مهامت رئاسة نادي الراسينغ بريوت يف هذه الظروف الصعبة ليس ترفا، بل هو واجب 
رغم ادراكها صعوبة املهمة. تؤمن املرأة االوىل التي تتوىل رئاسة ناد كروي يف لبنان بقدراتها وبالعمل املؤسسايت، ضمن 

مجموعة متعاونة لتحقيق االهداف

فريق  عودة  بصعوبة  اعرتافها  مقابل  يف 
الراسينغ اىل موقعه الطبيعي هذا املوسم، 
لتطوير  رزق مرشوعا  فرعون  باوال  تحمل 
العمل  مصاف  اىل  ورفعه  النادي  عمل 
دعم  السيام  واملنظم،  الشفاف  املؤسسايت 
الناشئني  فرق  من  الصاعدة  املواهب 
مبوجب  معها  تتعاون  التي  واالكادمييات 
مروحتها  توسيع  عىل  تعمل  اتفاقيات 
خالل  من  للشباب  الئق  مستقبل  لتأمني 

لعبة كرة القدم.
النادي  حارض  عن  حاورتها  العام"  "االمن 

ومستقبله.

لنادي  رئيسة  رزق  فرعون  باوال  ملاذا   ■
الراسينغ؟

كرويا  ناديا  ترتأس  اول سيدة  اكون  ان   □
يف لبنان، فهذا وسام رشف لنادي الراسينغ 
مببادئه  السنني  مر  عىل  متيز  طاملا  الذي 
الختياري  فخورة  وانا  وقيمه،  وثقافته 
يف  االدارية  اللجنة  الواجب.  بهذا  للقيام 
ثالث  منهم  عضوا   11 من  تتألف  النادي 
االمر  هذا  يشكل  ال  ان  امتنى  سيدات. 
واثبات  للتغيري  بداية  يكون  بل  استثناء، 
قدرة املرأة يف كل املجاالت. انا يف منصبي 
النادي،  لنشاط  مواكبتي  من  انطالقا 
بعض  عىل  عمل  فريق  مع  سنويا  وارشايف 
للعشاء  والتحضري  االجتامعية  النشاطات 
السنوي ولحملة تربعات للنادي، ثم كنت 
الحقا من اعضاء الهيئة االدارية ومسؤولة 
 .2016 العام  من  العامة  العالقات  عن 
لكن بعد التداول بني القيمني عىل النادي 
يف  النادي  دخل  بعدما  العامة،  والهيئة 

رئيسة نادي الراسينغ بريوت باوال فرعون رزق.

الفراغ من جراء استقالة الرئيس وعدد من 
انطالق  ابواب  عىل  االدارية  الهيئة  اعضاء 
املسؤولية  تحمل  عىل  وافقت  الدوري، 
االستقاالت،  بعد  السيام  الثقة  بث  العادة 
االنتقالية  الفرتة  يف  الفريق  خسارة  واثر 
نخبة من الالعبني بسبب عدم التمكن من 

تجديد عقودهم.

والنائب  الوزير  لعب  مدى  اي  اىل   ■
دورا  فرعون  ميشال  )والدك(  السابق 

بوصولك اىل املنصب؟
نادي  ترؤس  اىل  يوما  والدي  يطمح  مل   □
شمل  يرتأسه.  من  دعم  اىل  بل  الراسينغ 
نادي  ابرزها  النوادي  من  عددا  دعمه 

مقال

كرة القدم اللبنانية ليست في خير
انتهت املرحلة االوىل من بطولة الدوري 61 لكرة القدم لنوادي الدرجة االوىل للرجال. 
والنتائج وشكل  االداء  استفهام كبرية تطرح عىل  يرتافق مع عالمات  استثنايئ  موسم 
غري  الدوري  لبطولة  العامة  الصورة  ألن  عندها  الوقوف  ميكن  كثرية  نقاط  الدوري. 

مشجعة.
فنيا هو االدىن مستوى يف السنوات العرش االخرية عىل االقل. قد يعترب البعض ان النتائج 

هي املعيار وهذا خطأ، ألن املعيار الوحيد هو ما تقدمه الفرق عىل ارض امللعب. 
البطولة هي الحدث، واالندية تشارك فيها بهدف خروج فائز واحد عىل االقل. لكن كلام 
كان هذا الحدث فاشال، تقاعست االندية عن القيام بدورها، فيام الكسل يجر الكسل 
مستوى عىل حجم  تقديم  يف  بدورهم  يشاركون  الذين  الالعبني  عىل  تاليا  وينسحب 
الحدث. غياب الالعبني االجانب "عّرى" املستوى العام للبطولة، لكن ال ميكن القول ان 

االنذار مل يأت سابقا من الالعبني االجانب انفسهم، السيام من املدربني.
هذا الواقع ال ميكن تجاهله، فيام تكمن املشكلة االساسية يف العقلية التي تدار بها اللعبة 
من جهة، واملدرسة الكروية املعتمدة يف غالبية النوادي من جهة اخرى. غياب الالعب 
االجنبي عن بطولة الدوري هذا املوسم، مل يعّر املستوى الفني للفرق فقط، بل فضح 

النوادي بازاء طريقة عملها التأسييس لالعبيها.  
ال يحكم عىل قوة الدوري او ضعفه من عدد االهداف املسجلة. فكرثة تسجيل االهداف 
تعني ضعفا يف الدفاع، وقلة التسجيل تعني ضعفا يف الهجوم. لذلك فان التوازن مهم يف 
مجمل البطولة. كام ال ميكن الحكم عىل املستوى من املنافسة عىل اللقب، ألن املنافسة 
تنحرص اساسا هذا املوسم بني فريقني فقط هام االنصار املتصدر والنجمة الوصيف، 

فحتى فريق شباب الساحل صاحب املركز الثالث ال يعترب انه من املنافسني. 
معيار الحكم عىل املستوى الفني للدوري يبدأ من الوقت امللعوب و"التوّقفات" خالل 
املباريات، وتنسيق اللعب ورسعته، والقوة البدنية لدى الالعبني. تباين االداء من مباراة اىل 
اخرى، واالخطاء الدامئة يف التمرير، وقلة التحرك من دون كرة، اضافة اىل ضعف الفعالية 
امام املرمى، والسقوط عند كل التحام واضاعة الوقت، وكرثة االعتامد عىل الركالت الثابتة، 
كلها امور تدل عىل املستوى الضعيف لالعب وللفرق يف آن واحد. يف الواقع، هذه االمور 
مل تستجد هذا املوسم بل تتكرر يف كل املواسم، يف وجود الالعبني االجانب او يف غيابهم. 
رمبا من الخطأ اعتبار غياب الالعبني االجانب هو السبب يف تدين املستوى، لسبب بسيط 
ان مستوى معظم الذين يتوافدون منهم اىل الدوري اللبناين، يتشابه مع مستوى الالعبني 
املحليني. وحدها نوادي العهد واالنصار والنجمة تتعاقد مع اجانب يف مستوى جيد، 
يقدمون اضافة فعلية اىل الفرق وبقية الالعبني اللبنانيني. يف املقابل، ال ميكن استبعاد 
ان يتمتع االجنبي  الفعلية تكمن يف  اال ان املشكلة  الفرق،  تأثري غياب االجانب عن 
مبستوى قريب من مستوى الالعب املحيل، اال انه يقدم يف املقابل اداء افضل منه، وقادر 

عىل انهاء الهجامت وبناء اللعب وصنع الفرص والدفاع بطريقة افضل. 
االندية ليست وحدها املالمة، ألن فرقها تشارك يف بطولة معدومة التسويق. ال ارباح 

منها وال من يربحون. ويبقى السؤال البديهي: من يريد االستثامر يف دوري كهذا؟ 
الخارج  يف  املحرتف  الالعب  بني  فاملستوى  املنتخب،  يف  يحصل يصب  ما  كل  عموما، 
والالعب املحيل يتسع اكرث. املسؤولون عن املنتخبات يعلمون انه يف حال استمر الوضع 
عىل ما هو عليه، لن تعود مشاركة الالعبني الشباب يف عدد اكرب من الدقائق تجدي نفعا. 

يف اختصار كرة القدم اللبنانية ليست يف خري.

نمر جبر

مكانة  الراسينغ  لنادي  ان  غري  الحكمة، 
خاصة نظرا اىل رمزيته عىل صعيد بريوت 
والرياضة  القدم  كرة  وتاريخ  والجميزة 
والتزلج وغريه. حتى ان جدي بيار فرعون 
مل  لذا،  لفرتة.  للنادي  فخريا  رئيسا  كان 
يشجعني والدي عىل تويل رئاسة النادي بل 
ابتسم عندما طلبوا منه ذلك. مل يقتنع اال 
ارتأت بعض املرجعيات ان تعمل  بعد ان 
املناسب  الشخص  واعتربتني  الهدف،  لهذا 
لهذه املرحلة. اخربين والدي انه حاول منذ 
كبرية،  النادي مع مجموعة  عاما دعم   15
من دون ان يعني ذلك انه سيدعم النادي 
حاليا اكرث من قبل. نصحني ان استقيل اذا 
شعرت ان الجميع ال يتحملون مسؤوليتهم 
اىل جانبي، ويحاولون ان يخففوا حمولتي 
بازاء املشاكل الصعبة التي ورثتها وابرزها 
صندوق فارغ وفريق خرس معظم العبيه. 
علام ان اولويات بعض الداعمني تنحرص يف 
دعم مسائل اجتامعية او تربوية اكرث من 
الرياضية، ما قد يزيد من متاعبي.  االمور 
اعتمد  ان  استطيع  خربة  فله  والدي  اما 
املتابعني  من  وهو  الرضورة،  عند  عليها 
النادي وشجونه منذ سنوات، ويف  لشؤون 
اي  لتشجيع  الباب  يفتح  نفسه  الوقت 
وان  النادي  بدعم  طموح  لديها  شخصية 

عىل حسابه.

■ هل توليك املنصب هو رسالة من عائلة 
فرعون انها لن تتخىل عن النادي؟ 

او  غرورا  او  طموحا  البعض  يعتربه  ما   □
او  مسؤولية  او  واجبا  نعتربه  نحن  رسالة، 
تحمل  قبلت  انني  هي  الرسالة  خدمة. 
الصعبة،  املحطة  هذه  يف  املسؤولية  هذه 
اتحملها  ان  الظروف  حتمت  بحيث 
ازمة  يف  النادي  دخول  لتجنب  شخصيا 
كبرية. اطمنئ الجميع انه ليس الهدف ابدا 
الذي  النادي  عىل  فرعون  اسم  يكتب  ان 
للعائلة  ان  العائلة، علام  يتجاوز  تاريخ  له 
يف بريوت ولبنان تاريخا معروفا يف الخدمة 
اكرث من  العامة يف كثري من املجاالت منذ 
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رئيسة نادي الراسينغ بيروت: تحّملت املسؤولية 
إلعادة الثقة وتجنيب النادي أزمة 

العمل  منفتحة على 
مع اي فريق يحب النادي

اختيار االعضاء ارتكز على 
الخبرة والنزاهة والتضحية
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او  ابعاد  اي  الخطوة  لهذه  هل   ■
اهداف غري رياضية؟

□ اذا كان املقصود اهدافا سياسية، هناك 
عتب علينا منذ سنوات اننا نساند النادي 
كانت  لقد  سياسية.  اهداف  اي  دون  من 
من  للخروج  النادي  يف  ملحة  الحاجة 
تكهنات.  مجرد  فهو  الباقي  اما  االزمة، 
الشأن  يف  واالجتامعية  الرياضية  االهداف 
اذا  رشعية،  هي  السياسية  وحتى  العام 
خدمة  يف  النبيل  االطار  ضمن  بقيت 
استغالل  سوء  ان  علام  والوطن.  املجتمع 
والفساد يشوهان صورة  لبنان  السلطة يف 
الخدمات. النادي مهم البناء املنطقة، وانا 
منفتحة للعمل مع اي فريق يحب النادي 
السياسية،  وانتامءاته  مبادئه  كانت  مهام 
ألن االهم ان تبقى الخدمة العامة بعيدة 
من تلبية املصالح الشخصية وتتعارض مع 

العامة.  املصلحة 

■ كيف تفرسين اسناد املناصب االساسية 
الرئيس،  )نيابة  للنادي  االدارية  اللجنة  يف 
امانة الرس، امانة الصندوق، املحاسبة( اىل 

اشخاص من فريق عمل والدك؟
الخربة،  عىل  ارتكز  االختيار  يف  مطلبنا   □
النزاهة والتضحية. اؤكد هنا ان يف اللجنة 
شؤون  يتابع  متجانسا  فريقا  االدارية 
الكفايات  وهذه  سنوات،  منذ  النادي 
النادي  ومحبة  العطاء  روح  ضمن  تعمل 
وتحاول االبتعاد من الخالفات التي تأيت يف 
من  بعيدة  مصالح  لخدمة  االحيان  معظم 
تجاوزناه  الذي  النكد  اىل  واقرب  الرياضة 

ملصلحة النادي وفريقه وجمهوره.

االدارية  اللجنة  داخل  القرارات  هل   ■
او  باالجامع  وتتخذ  للنقاش  تخضع 

باالكرثية؟
□ اعترب السؤال تدخال يف الشؤون الداخلية 
للنادي، لكني اؤكد لك انني مؤمنة باالنفتاح 
واملشاركة بالقرار واحرتام املبادئ واالنظمة 
مع  بالدميوقراطية  اؤمن  التشاور.  ومبدأ 

حسم املسائل عند الحاجة. 

رياضة
بات  فالوضع  اليوم  اما  السنوي،  العشاء 
جميعا  وعلينا  كافة  الرعاة  عىل  اصعب 

التضحية قدر املستطاع.

طلبت  ماذا  الالعبني  مع  لقاء  اول  يف   ■
منهم ومباذا وعدتهم؟

□ اكدت لهم انهم العمود االساس للنادي 
نسعى  التي  اعاملنا  كل  ترتكز  وعليهم 
ونصبو اليها، وقلت لهم انهم ميثلوننا عىل 
االرض ونجاحهم نجاحنا، وان اداءهم هو 
وعمله.  واخالقه  النادي  ملبادئ  انعكاس 
يف  جانبهم  اىل  سنقف  اننا  اكدت  كذلك 
ناحيتهم،  من  الصعبة.  املراحل  جميع 
والفني  واملادي  االداري  االستقرار  وبعد 
وعد  عملنا،  اولويات  من  كان  الذي 
الالعبون بعدم التفريط بنقطة عرق ارضاء 

النفسهم اوال ولتاريخ النادي العريق.

بالفريق  للعودة  مرشوعا  تحملني  هل   ■
اىل مصاف دوري الدرجة االوىل؟

الطبيعي  املكان  هي  االوىل  الدرجة   □
لنادي الراسينغ ونعمل جميعا عىل تحقيق 
هذا الهدف. اما من ناحية املرشوع الذي 
فيه  انجح  ان  وامتنى  السنة  هذه  احمله 
بالتعاون مع جميع اعضاء الهيئة االدارية، 
فهو تطوير عمل النادي اىل مصاف العمل 
دعم  وخاصة  واملنظم  الشفاف  املؤسسايت 
الناشئني  فرق  من  الصاعدة  املواهب 
مبوجب  معها  نتعاون  التي  واالكادمييات 
مروحتها  توسيع  عىل  نعمل  اتفاقيات 
خالل  من  لشبابنا  الئق  مستقبل  لتأمني 
هذا  فريقنا  ان  علام  القدم.  كرة  لعبة 
وقد  الشباب،  من  نخبة  يضم  املوسم 
شكل ذلك تحديا لنا. ال شك يف ان الدرجة 
االوىل ستعود قريبا مع املزيد من التنظيم 

والعمل. 

■ هل ميلك مدير الفريق سعيد جريديني 
صالحيات واسعة، وهل تثقني بقراراته؟ 

عمل  هو  الراسينغ  نادي  يف  العمل   □
يتحملون  فالجميع  منظم،  هيكيل 

فريق  ضمن  ويعملون  مسؤولياتهم 
من  الفنية،  االجهزة  وخاصة  متجانس 
ولجنة  ومعاونيه  واملدرب  الفريق  مدير 
شخص  بكل  الثقة  كل  لدي  القدم.  كرة 
داخل  مسؤوليته  ويتحمل  دوره  ميارس 
مدير  هو  جريديني  املنظومة.  هذه 
وهذا  االدارية،  الهيئة  يف  وعضو  الفريق 

االمر انعكس ايجابا عىل اداء الفريق.

امانة  عن  حنا  جورج  استبعد  ملاذا   ■
الصندوق؟

املداورة  الدميوقراطية  مبادئ  اهم  من   □
نائب  حنا  الشفافية.  يثّبت  ما  املراكز  يف 
للرئيس وعضو يف لجنتي املال وكرة القدم، 
اختار  وتطويره.  العمل  استمرار  يؤّمن  ما 
امانة  تحمله  بعد  للرئيس  نائبا  يكون  ان 

الصندوق لسنوات.

خوري  مع  العالقة  وصف  ميكن  كيف   ■
رعية السيدة للروم االرثوذكس يف االرشفية 

االب الياس فرح؟
الياس  االب  مع  دامئا  ممتازة  العالقة   □

للنادي. مركز مستشار خاص للرئيسة وللهيئة 
االدارية ميكنه من العمل ملصلحة النادي عىل 
اكرث من صعيد، وهذا هو االساس من توزيع 
االدوار لفريق عمل يصبو اىل التطور والتقدم.

■ هل ميكن طأمنة جمهور فريق الراسينغ 
يف  واملادي  االداري  االستقرار  بأن  ومحبيه 

النادي طويل االمد؟
فان  لذلك  بتصفق"،  ما  وحدا  "ايد   □
نية  وسرنى  كبرية  للنادي  املادية  الهواجس 
وهذا  الدعم،  مواصلة  يف  الرشكات  بعض 
عىل  لذا،  النوادي.  من  كبري  عدد  هاجس 
بريوتية  نواد  اربعة  اهم  دعم  بريوت  بلدية 
الكثري من املدن.  الحال يف  او اكرث، كام هي 
امل  عىل  والنوادي  الرشكات  كمعظم  نعمل 
التي  منطقتنا  ويوفق  الله  يوفقنا  ان  يف 
تكبدت ارضارا كبرية واهلها العظام يف بريوت 
امنا  الهم  يف  اولويات  لهم  الذين  واالرشفية 
تبقى لهم عاطفة خاصة تجاه نادي الراسينغ. 
لبث  واملحبني  الجمهور  مع  نعمل  وسنبقى 

اجواء االستقرار عىل الصعد كلها.
ن. ج

اللجنة  هذه  عمر  ان  تعتقدين  هل   ■
قبل  تغيريا  تشهد  ان  ميكن  وهل  طويل، 

انتهاء واليتها؟
□ لست متمسكة بأي منصب بشكل عام، 
اللجنة  ووالية  واليتي  اختصار  اردت  واذا 
فيجب ان تعطيني بدائل. اذا اقتنعت ان 
فانا  اكرث،  النادي  مصلحة  يخدم  البديل 
جاهزة وسعيدة لدعم اي توجه جديد، اما 
اذا كان طموح البعض هو املس باستقرار 
محبي  من  كبري  فريق  فهنالك  النادي، 

النادي سيكون لهم باملرصاد. 

الفنية  التفاصيل  كل  تتابعني  هل   ■
بالفريق؟ املرتبطة 

□ منذ ان توليت مهاميت بدأنا العمل مع 
ملء  يل  والتي  الفرق  لكل  الفنية  االجهزة 
القدم  لكرة  لجنة  هناك  باعضائها.  الثقة 
واستحدثنا  الفريق،  اعامل  يوميا  تتابع 
منصب مرشف عام عىل االجهزة الفنية ما 
عىل  نعمل  الذي  املؤسسايت  العمل  ثبت 
الدورية،  التقارير  رفع  خالل  من  تطويره 

وهذا ما يتيح يل متابعة هذه التفاصيل.

املوسم؟  لهذا  الفريق  ميزانية  تبلغ  كم   ■
من يتحملها؟ وهل من جهات داعمة؟

العامل  فيها  مير  التي  الظروف  ظل  يف   □
جائحة  ناحية  من  ان  لبنان،  وخاصة 
الثبات  وعدم  االقتصادي  والوضع  كورونا 
نعم  امليزانيات.  تحديد  يصعب  املهل،  يف 
جميعا  علينا  التي  الصعبة  الحقيقة  انها 
االعرتاف بها ما يشكل تحديا كبريا لجميع 
اهميتها  للرياضة  تظل  ولكن  االندية، 
شكر  علينا  هنا  واالنسانية.  االجتامعية 
االتحاد  القدم وعربه  لكرة  اللبناين  االتحاد 
االندية  جانب  اىل  للوقوف  "فيفا"  الدويل 
قرار عدم  ماديا، السيام  الرياضية ودعمها 
ميزانيات  اراح  ما  اجانب  العبني  استقدام 
النوادي بشكل كبري واعطى فرصة لالعبني 
اللبنانيني بالربوز والعطاء اكرث. يف ما يخص 
يف  ترتكز  كانت  الراسينغ،  نادي  ميزانية 
خالل  من  التربعات  حملة  عىل  السابق 

فرح امللقب باالب الروحي للنادي والذي 
عىل  والحفاظ  الشمل  مّل  اىل  سعى  طاملا 

تاريخ هذا النادي العريق.

اللجنة  من  مراد  جورج  استبعد  ملاذا   ■
االدارية للنادي، وهل ميكن ان نراه قريبا؟

قلوب جميع  كبرية يف  مكانة  مراد  لجورج   □
عىل  وهو  ومشجعيه،  الراسينغ  نادي  محبي 
الشعبية  القواعد  كل  مع  يومي  تواصل 

الدرجة االولى هي املكان 
للنادي ونعمل  الطبيعي 

على تحقيق ذلك

العمل في النادي هيكلي 
يتحملون  منظم والجميع 

مسؤولياتهم

تتوسط العبي الفريق.


