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غير راضٍ عن االستعدادات
ومكارثي موهوب وهداف بالفطرة 

كارلوس 
البرتو باريرا، اسم 

الم����ع وال ميك����ن ان ميحى 
من س����جالت كبار املدربني العامليني 

والبرازيليني الذين تركوا بصمة واضحة في 
»السامبا«، وعينه حاليا على ترك اروع البصمات 

في البلد املضيف دون ان تزع����ج اصوات »فوفوزيال« 
الصاخبة والتي تصم اآلذان.

ويتحم��ل باري��را الضغ��وطات بعد ان أوكل��ت اليه 
مهمة بن��اء أه��م مكسب ف��ي جن���وب أفريق�ي��ا: منتخ��ب 
ك��رة الق��دم الوطني. وستكون كأس العالم أهم حلظة 
في تاريخ »بافانا بافانا« الذي سيشرف عليه أحد أكثر 

املدربني خبرة في العالم.
وم���ا يقلق باريرا، ليس فقط إعداد املنتخب للنزول 
إلى أرض امللعب، بل أيضا تلبية تطلعات الشعب اجلنوب 
أفريقي بأسره الذي يطالب مبشوار ناجح خالل النهائيات. 
واألولوية بالنسبة إلى باريرا هي قيادة املنتخب إلى الدور 
الثاني وقد بدا واثقا عندما حتدث ملوقع FIFA.com واصفا 
مهمته ب� »تسلق قمة إيفرست«. وسيخوض منتخب جنوب 
أفريقيا املباراة االفتتاحية ضد املكسيك أمام جمهور حاشد 
في ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرغ في 11 يونيو، 
قبل أن يلتقي املنتخبان اآلخران اللذان يكمالن املجموعة 
األولى وهما أوروغواي وفرنسا. وعندما استلم االشراف 
على تدريب املنتخب اجلنوب أفريقي للمرة الثانية بعد 
الرحيل الودي ملواطنه جويل سانتانا، كان يتعني على 
باريرا أن يعمل على أكثر من ناحية لتحسني أداء املنتخب 
الذي كان في حاجة الى ثقة بالنفس وتضامن أكبر. حيث 
ورث باريرا منتخبا خسر ثماني مباريات على التوالي 
وعانى من إصابات كثيرة في صفوفه ومن الش����ك في 
نفوس الالعبني. وكما يقول املثل الشائع »تستطيع أن 
تشفي اإلصابات، لكن الشك دائما ما يعود ليتغلغل في 

النفوس«.
 تجميع المحليين والمحترفين 

وس����يخوض باري���را غم��ار ك��أس العال���م للمرة 

السادسة 
ف���������ي 

مس���يرت��������ه، 
وحت�����دث ع����������ن 

املعسك���ر التدريبي جلن���وب 
أفريقيا في البرازيل، وف��ي أملان�ي���ا 

واالس���تعدادات للحدث الكبير. وبدا 
باريرا الفائز بكأس العالم الواليات املتحدة 

األميركي���ة 1994 مع البرازيل متفائال، بالطبع 
يدرك متاما أن الفرصة سانحة أمامه ليؤكد قدراته 

التدريبية ويصبح أسطورة لدى الشعب اجلنوب أفريقي 
من خالل حتقيقه نتائج الفتة هذا الصيف.

هل أن��ت راض ع��ن اس��تعدادات املنتخ��ب اجلنوب 
أفريقي؟

ال أستطيع القول بأنني راض متاما ألننا نستطيع 
دائما أن نطور األداء ونحن نعمل دائما على هذه النواحي. 
ما أستطيع قوله إن األمور تسير كما هو مخطط لها. 
لقد قمت بتجميع العبني محليني ملعسكرنا وقد أعطى 

هذا األمر نتائج إيجابية.
 بالطب��ع األمر السل�بي الوحي��د ه��و أنن��ي كن��ت 
أمتنى العمل أيضا مع الالعبني الذين يدافعون عن ألوان 
أندية أجنبية لكن لألسف هذه األندية لم حتررهم وال 
أستطيع أن أفعل شيئا حيال هذا األمر ويتعني علي أن أعمل 
مع الالعبني املوجودين. األمر األكثر أهمية هو أن أكتشف 
مجموعة من الالعبني من التشكيلة احمللية، وعندما ينضم 
الالعبون اآلخرون أحاول أن أجمع الكل في بوتقة واحدة. 
إنه إجراء- كما لو كنت أشيد منزال. ال أستطيع أن أضع 

األثاث 
في الداخل 

من دون وجود 
سقف. يتوجب علي 

أن أقوم بعملي خطوة خطوة. 
إنه إجراء يتطلب الصبر واملوهبة.

ه��ل أنت قلق من مس��توى الالعبني اجلنوب 
أفريقي��ني احملترف��ني م��ن أن بعضهم ال يلع��ب بصورة 

مستمرة في صفوف ناديه؟
هذا األمر يقلق دائم��ا. ستك��ون مهم��تي أسه��ل ل�و 
كان ه��ذا الالع��ب أو ذاك يلع��ب بطريق��ة مست�مرة. لك��ن 
عل��ى أي حال ال أستطيع أن أفعل شيئا، يتعني علينا أن 
نتعلم العمل مع ما ه��و مت��واف��ر لدينا. ف�ي�م��ا يتعل��ق 
بكأس العال��م، نح��ن بحاج��ة إل��ى العب��ني ف���ي كام��ل 
لي�اق�ته��م البدنية. على سبيل املثال ال مشكلة مع ستيفن 
بينار، فهو يقدم أداء رائعا في إجنلترا، وال يحتاجني لكي 

أعمل 
على رفع 
معدل اللياقة البدنية 
لديه ألنه يلعب أساسيا دائما. األمر نفسه ينطبق على 
تسيبو ماسيليال الذي يلعب بصورة مستمرة. نحن 
بحاج���ة إلى العبني أكثر من أمث���ال بينار في صفوف 

املنتخب.
يعاني املهاج��م بينيديكت ماكارثي من اإلصابات. هل 

تعتقد بأنه سيكون جاهزا خلوض كأس العالم؟
بين�ي الع��ب ه�����ام ج��دا ف���ي منتخ���ب جن��وب 
أفريقي���ا، إنه مه��اجم م��وه��وب ومي���لك حاس��ة الته��ديف 
بالفطرة. سجل��ه يتكل��م عن���ه. لقد حتدثت إليه ويعرف 

متام��ا 
ما أنتظر منه. 
في كأس العالم نحن 
بحاجة إلى بين���ي في كامل 
لياقته البدنية وتركيزه.  إنه مكسب 
كبير لكرة القدم اجلن���وب أفريقية وال 
نستطيع إغفال هذا العامل. لكن يتعني عليه 
أن يلعب لكي يكون في وضع جيد خالل البطولة. 
لطاملا قلت دائما انني أحترمه كثيرا، إنه أفضل هداف 

في جنوب أفريقيا.
أشاد كثيرون بتيك��و موديزي، لكنه خيب اآلمال. 

ما هي أسباب ذلك برأيك؟
يتع��ني عل�ى تيك��و أن يف��رض نفس���ه عل��ى 
أعل��ى املستويات بطريقة أفضل. لم يخض مباريات 
دولية كثيرة على مستوى عال. لق��د ب��دأ معي في 
صفوف املنتخب )خالل الفترة األولى التي تولى فيها 
باريرا تدريب املنتخب(. أن��ا أح��ب تيك��و كثيرا، 
إنه الع��ب جي��د ج�دا، وآم��ل أن يك��ون ف��ي كام��ل 
لياقته البدنية خالل كأس العالم، إنه يبذل جهودا 

كبيرة في اآلونة األخيرة.


