
األول جنبًا إلى جنب مع   منتخب  االندماج أوالً في طاقم ال  مجيد بوقرة    للخضر  السابق  القائد  الوطني لالعبين المحليين ، فضل    المنتخب  منذ تعيينه على رأس  

الجزائر العاصمة لمتابعة    إلى    عودة  ، قبل ال  2021ثم مارس    2020أكتوبر ونوفمبر  شهري    الخضر خالل    خرجات  جمال بلماضي ، للمشاركة في  المدرب  

 . 2020/2021انطالق موسم 

بعد ، خاصة  القدم ، عاد خاللها إلى عدة مواضيع  ، أجرى بوقرة مقابلة حصرية على موقع االتحاد الجزائري لكرة  التي    في أول إصدار إعالمي له  النتائج 

 (  2021قطر  بطولة كأس العرب للفيفا )  قرعة أسفرت عنها 

 الفاف تي في   لموقع "مقابلة حصرية 

 

الذي قلب حياة الكوكب كله رأًسا على عقب؟ حتى اآلن ، الحمد هلل بخير. من الواضح أن   كورونا   تفشي وباء    كيف يتعامل مجيد مع   •

الطبية التي  خدمات ، كما أشيد بالالذين وافتهم المنية  أترحم  على ، وأود أيًضا أن  19-لدي فكرة عن كل من تأثروا بفيروس كوفيد  

إلنقاذ األرواح. كما قلت ، غّير الوباء الحياة اليومية لكل واحد منا وأثر على أنشطتنا بغض النظر عن المجال  الطبية  طقم بذلها  األت 

 .المهني الذي نعمل فيه

 

عالمات واضحة    . هل يمكننا القول أن هذهمع المنتخب األول    وعاطفي ومحفز وقبل كل شيء يشارك   شهدنا  بوقرة  شخص عملي   •

"كالعب أو مدرب ، من الضروري المشاركة واالجتهاد من أجل    سيتولى مهام جديدة مع المنتخب المحلي ؟بوقرة الذي  مجيد  على  

بالشغف ، تتضاعف هذه المفاهيم    األمور المتعلقة    واألداء على مستوى عاٍل ، بل وأكثر من ذلك على المستوى الدولي   اثباث وجودك  

و  العمل مع المدرب الوطني. إن مهنيته  كان لي الشرف    البالد والشعب الجزائري. كما  صلحة  عندما يتعلق األمر بمعشرة أضعاف  

هي درس ، وأنا أعتمد على خبرته منذ عدة سنوات حتى اآلن. إذن هذه هي قيم العمل واالنضباط التي أريد أن أنقلها إلى  إحترافيته  

 منتخب المحلي .  ال

، فقد باشرت في  حضور المباريات و مشاهدة الكثير من    كنت قد بدأت على الفور عملك  تواجدك في الجزائر    بعد مدة قصيرة من •

بعد حوالي ثمانية أشهر من التوقف؟    ؟    بداية هذا الموسم ل  كاألول وتقييم  انطباعك  هل يمكننا أن نعرف  ،    المباريات للرابطة األولى  

جميع األندية. تم إنشاء قائمة موسعة    لقد عاينا  المباريات الودية، وكذلك مباريات البطولة.    لمشاهدة  "من نوفمبر، أتيحت لي الفرصة  

الالعبين الشباب الذين يتميزون   تدريجيا. لقد استهدفت   تعود    الفرق   الحظنا أن  .  العمل عليها مع الطاقم  و نحن بصدد  من الالعبين  

خبرة الذين لديهم دور قيادي في الفريق و ذلك من اجل خلق توازن في المنتخب ،  على  أكثر  ، باإلضافة على الالعبين  بإمكانات مثيرة

 .     راض ومتفائلالعموم أنا 

المرحلة األولى، ما هي خطة   • لبطولة بحجم  السيتم استدعاء    خاصة في غضون عام  ،  التالية  بعد هذه  الوطني  الكأس    منتخب  كأس 

كأس العالم، وتغطية    تنظيم    نفس   ، مع2022لكأس العالم    ستقام في مالعب مخصصة  المنافسة التي    هذه  ؟ في الواقع،   العرب  بقطر

ستتيح هذه المنافسة  ، كما    من قبل أندية أوروبية عناصر كثيرة ستعمل على تحفيز الالعبين    نحضور لمعاينة الالعبي إعالمية دولية، و

 في الكاميرون. 2022أفريقيا   لكأس   للتحضير لالعبين المشاركين فرصة 

لدينا مصر ،  ' ؟ عن نتائج القرعة  . ما هي انطباعاتك األولى  2021العرب لكرة القدم قطر    كأسقبل أيام قليلة فقط ، كانت هناك قرعة   •

من الالعبين الذين يلعبون في الدوري المصري والمنتخب الوطني. لذلك سيكون لدينا   لديه الكثير  ال يحتاج إلى مقدمة    منتخب    وهو

ليبيا والسودان. هذه فرق لها    نفس الشئ بالنسبة لمنتخبي  .  جماعيا و لديه خبرة جيدة   ن التلقائية ، وعادة يلعبون  فريق لديه الكثير م

 األول.    منتخب معًا في ال يملكان العبين ينشطون   كذلك ،  الصفات بالنسبة للمنتخب المصري نفس 

لديهم العبون اعتادوا اللعب معًا. بشكل    نقطة مشتركة وهي أن  . لكن كل هذه الفرق لديها  كذلك من المحتمل مواجهة جيبوتي او لبنان   •

 منافسينا .  عام ، أمامنا مجموعة صعبة بينما ننتظر المباريات التمهيدية للتعرف على 

 

 

المسابقة  ه   • وتأثيرها  لها  ذه  فرصة  "..    .أهميتها  المسابقة  للعب  منتخبات  لل  جيدة  هذه  البطولة  هذه  من  لالستفادة  التي المالعب  في  العربية 

  . ومن المهم إجراء اختبار شامل 2022سيسمح ذلك لقطر باالستعداد وتشغيل البنى التحتية المبنية للحدث الكبير لعام    .     2022ستحتضن مونديال 

البنى  لكأس العالم الذي سيقام بعد عام واحد ، أعتقد بصدق أنها ستكون واحدة من أجمل بطوالت كأس العالم في كل التاريخ ، من حيث التنظيم مع

ا االتجاه. حتى  التحتية المتطورة تقنياً للغاية ؛ مكانة عالية المستوى لبلد متقدم للغاية متحمس لكرة القدم ويستمر في االستثمار بشكل كبير في هذ



اك شك في أن كأس  في ظروف مثالية. انظر فقط إلى مالعب كأس العالم ، والتي تعتبر جواهر معمارية حقيقية. ليس هن نلعب    كالعب ، كنا  

  ." ال تنسى حدث  كوني العالم في قطر س

ارتباًطا وثيقًا بمشروع   المحلي  A القادمة؟ `` أوالً ، يرتبط مشروع الفريق  2021في نهائيات كأس العرب قطر    كيف ترى حظوظ   •

اإلرادة للفوز بكأس العرب ،    لدينا  . سنكون  أي لدينا طموحات  مدرب المنتخب الوطني ،    رؤية  ، وما زلت على نفس  األول   الفريق

داده كما ينبغي هذا أمر مؤكد. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن هذا سيكون اختباًرا صعبًا. األمر متروك لنا لفعل كل ما في وسعنا إلع

 .هناك إن شاء هللا بتقديم عروض  والسماح 

 

هل سيكون هناك العبون محترفون يلعبون في الدول العربية؟ ما يجب أن نقوله هو أننا لم ننتظر القرعة لبدء العمل والتخطيط. كنا   •

. ما يجب أن تعرفه هو أن بطوالت دول  الطاقم  وكان ذلك انعكاًسا لما حدث مع المدرب الوطني و  نعرف كيف كانت هذه المنافسة ،

بعد شهر  لديهم نقص المنافسة مع العلم   ، وهناك سنواجه العبين    موقوفة  الخليج ومصر والجزائر وغيرها من الدول العربية ستكون  

إفريقيا    ونصف   كأس  فرصة هناك  هذه  ستكون  الكاميرون.  الالعبين    في  لهؤالء  اللعبللسماح  من  أفضل  المزيد  شيء  يوجد  ال   .

للتحضير لكأس إفريقيا من خالل لعب مثل هذه المنافسة ، خاصة وأن المستوى سيكون بالتأكيد عالياً. بالنسبة لالعبين الذين يلعبون في  

لرؤيتهم ع استحقاقًا. فرصة  األكثر  ، سيكون هؤالء هم  سابقًا  قلت  ، كما  وبفضل  الجزائر   ، الموضوع  أعلى مستوى. وحول هذا  لى 

( ، نريد أن نمنح المدرب  2022)التي ستقام في عام    2021التحليالت ، لدينا إمكانية اختيار بعضها. مع اقتراب كأس األمم األفريقية  

  '' .الوطني الفرصة في حالة اإلصابة أو وقوع حادث مؤسف لالستفادة من هذا الفريق الذي سيذهب إلى الدوحة

 

؟ هذا سؤال جيد ، ألنه يسمح لي بتوضيح هذه النقطة األساسية. أوالً ، توقفت  تحضيرا لكأس العرب  سيجري التربص األول متى  •

  38 تفصلنا  . مع موسم خاص وحافل للغاية ، حيث أن 2020البطولة الجزائرية لمدة ثمانية أشهر واستؤنفت فقط في نهاية نوفمبر 

الذهاب. لذلك كنا نواجه موسًما  مرحلة وقد أكملنا للتو   نحن في شهر ماي م تكن األمور سهلة. إلى جانب ذلك ، على النهاية ، ل جولة  

. لذلك أتيحت لنا هذه الفرصة إلبداء  منافسات اإلفريقية  صعبًا للغاية ومعقًدا مع العديد من المباريات التي تلت ذلك ودخلت األندية 

والالعبين. من ناحية أخرى ، كان من المستحيل علينا  البطولة المحلية  ول على فكرة واضحة عن مالحظة دقيقة مما سمح لنا بالحص

، ومعاقبة الالعبين تجاه أنديتهم. أعطيت األولوية لألندية   2021إلى ماي   2020خالل هذه الفترة بأكملها ، من ديسمبر   تربص تنظيم 

صعبًا مع المباريات مرتين تقريًبا في األسبوع للفرق المشاركة في المسابقات الدولية   لالستعداد الجيد لمبارياتها وتواجه بالفعل موسًما

وسيتم تنظيم المعسكر األول في منتصف    عاينة والتي تمثل جزًءا كبيًرا من الالعبين الذين يتم اختيارهم. اليوم نقترب من نهاية الم

 تربص المنتخب األول .   سنواصل بعدو  دائما في المنافسة تقريبًا ، حيث سيظل الالعبون جوان 

 

 

 

،   ، لعب المنتخب الوطني بقيادة جمال بلماضي 2018كلمة في الختام ... "في الختام ، سأعطيكم مثاالً بسيًطا للغاية. في ديسمبر  •

(. بعد سبعة أشهر ، عندما خضنا مباراة فاصلة مهمة ضد المغرب ، لم  0-1المكون بشكل أساسي من العبين محليين ، في قطر )الفوز 

الالعبون إلى الخارج ، األمر الذي يعطل   ينتقل  ،  الميركاتو يكن جميع العبي قطر تقريبًا في القائمة ؛ هذا إلخبارك أنه مع كل فترة 

هي     بل لنهاية فترة االنتقاالت ، سنتمكن من القول حقًا أن هذه، وهو التاريخ المق 2022سبتمبر   1حدد لألشياء. في  الترتيب الم

 عيد مبارك مقدًما و اتمنى ورمضان كريم لكل الجزائريين   صح فطوركم . أخيًرا ،  2023جانفي  في  الشان المجموعة التي ستشارك في

 

 


