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العب العربي الموهوب مبارك البلوشي:

الزعيم يمرض وال يموت.. 
وقادر على الفوز بالدوري الممتاز ومصالحة جماهيره

أحمد حسين
رغم ظهور العب وسط النادي العربي لكرة القدم مبارك البلوشي مع الفريق األول منذ 5 مواسم، ورغم تألقه مع الزعيم 
في املواسم املاضية وانتقاله للعب مع نادي مسقط العماني لفترة نصف موسم، ورغم االمكانيات الفنية الهائلة واملهارات 
العالية واملوهبة الكبيرة التي يتميز بها اال أن عدم مشاركة البلوشي في املباريات متثل عالمة استفهام كبيرة نظرا لغيابه عن 
التشكيلة االساسية للعربي، حيث يفضل املدرب الكرواتي دراغان إشراك مواطنيه داريو وايغور على حسابه وعلى حساب 
مصلحة الفريق العرباوي على الرغم من ان مس�توى البلوش�ي أفضل بكثير من أي محترف يلعب في مركزه، إال أن عدم وجود 
مسؤول إداري يحاسب املدرب على مشاركة احملترفني ادى لغياب البلوشي. ويسعى البلوشي )22 سنة( لبذل قصارى جهده 

في التدريبات من أجل اقناع دراغان مبستواه والعودة للتشكيلة االساسية للعربي وقيادة الزعيم الستعادة نغمة االنتصارات 
والفوز بالبطوالت حيث سبق للبلوشي الفوز مع العربي بثالث بطوالت محلية هي كأس صاحب السمو األمير )مرتان( وكأس 
سمو ولي العهد )مرة واحدة( ويحلم البلوش�ي بقيادة الزعيم الستعادة لقب الدوري املمتاز الغائب عن العربي منذ موسم 
2001 � 2002. وأكد البلوشي خالل تواجده في ديوانية »األنباء« أنه لن ييأس من عدم مشاركته في املباريات نظرا لوالئه 
وانتمائه وعشقه للزعيم العرباوي، وناشد ادارة العربي ضرورة التعاقد مع مهاجم »سوبر« في حجم بشار عبداهلل والعب ارتكاز 
في حجم كيتا لتدعيم صفوف الزعيم من أجل املنافسة بقوة على الفوز بالبطوالت احمللية. وحتدث البلوشي عن بدايته وأبرز 

ذكرياته في املالعب وعبر عن احالمه وامنياته في الفترة املقبلة واجاب عن اسئلة القراء خالل احلوار التالي:

أكد أنه لن ييأس من عدم المشاركة في المباريات نظرًا لوالئه للفانيلة الخضراء وتمنى الحصول على فرصة إلثبات موهبته الكبيرة

البلوشي تألق مع العربي في املواسم املاضية

البطاقة الشخصية

اس�تفدت من تجربة اللعب مع مس�قط الُعماني.. وجاءني عرض م�ن المحرق البحريني

أحل�م بالتألق مع الزعي�م وحصد البطوالت واالنضم�ام لألزرق والفوز ب�� »خليجي 20«
 صال��ح مه��دي )خ��ال مبارك 
البلوشي(: في البداية أحب أن أشيد 
مبوهبة ومهارات مبارك البلوش��ي 
وش��هادتي فيه مجروحة وسؤالي: 
ما حظوظ العربي في املنافسة على 

البطوالت خالل املوسم احلالي؟
 رغ����م البداي����ة املتعثرة في 
الدوري املمت����از والتعادل في 3 
مباريات، إال ان الزعيم قادر على 
العودة بقوة خالل األسابيع املقبلة 
من أجل املنافسة بقوة على الدوري 
املمتاز، وأعد جماهير العربي بالفوز 
ببطولة أو اثنتني على األقل خالل 
املوسم احلالي ولن يخرج الزعيم 

»خالي الوفاض«.
 ما رأي��ك في محترفي 
العرب��ي  الن��ادي 
وهل أنت مع 

بقائهم؟
العربي   لألس����ف محترف����و 
ليسوا على قدر طموحات الفريق، 
وأصحاب مستوى متواضع للغاية، 
وأنا ضد بقائهم مع الفريق حيث 
لم يقدم احملترف السلوڤيني روك 
ايلس����تر والكرواتي داريو داباك 
ايغ����ور نوڤاكوڤيتش  ومواطنه 
املس����توى املأمول وظهروا بأداء 
مخيب لآلمال العرباوية، ونناشد 
إدارة النادي العربي ضرورة البحث 
عن محترفني »سوبر« أفضل من 

هؤالء.
 زينب املوس��وي: ش��د حيلك 
ومنها لألعلى.. وسؤالي عن املراكز 
الت��ي حتتاج الى دعم من احملترفني 

في النادي العربي؟
 نحتاج الى محترف سوبر في 
مركز وسط ارتكاز في حجم العاجي 
كيتا العب القادس����ية كما نحتاج 
الى مهاجم سوبر يعوض غياب 

فراس اخلطيب.
 بوعل��ي الش��مري: أنت العب 
موهوب ومستواك أفضل بكثير من 
األجانب.. وس��ؤالي عن  احملترفني 

رأيك في مدرب العربي دراغان؟
 مدرب كفء وصاحب امكانيات 
كبيرة، ويقرأ امللعب بشكل جيد، 
كما انه حازم م����ع الالعبني لكن 

يحتاج الى محترفني سوبر.

البداية

 صفية مهدي: كيف كانت بداية 
لعبت  الرياضية، وه��ل  مس��يرتك 

ألندية أخرى غير العربي؟
 بدأت مسيرتي كمهاجم 
في براعم كرة القدم مبركز 
القادسية ثم  ش����باب 
مشرفا  ش����اهدني 
الن����ادي العرب����ي 
خالد القبندي وبدر 
العلي، ورشحاني 
لالنضمام للعربي 
وبالفعل انضممت 
العربي  لبراع����م 
ولم استمر اكثر 
أسبوع،  من 
حيث كنت 
ك  ا ن����ذ آ

قدس����اويا وكنت أمتنى االنتقال 
للقادسية، وحدث اجتماع في البيت 
وجاء مش����رف القادسية بوعلي 
العدواني ملناقشة مسألة انتقالي 
العربي  للقادسية لكن مش����رف 
اقنعن����ي بالعدول  علي رمضان 
عن االنتقال وجن����ح في خطفي 
للعربي ألكمل مسيرتي مع فرق 
املراحل السنية في النادي العربي، 
وأشرف على تدريبي عقيل مهنا 
وماجد سلطان وزوران، وانضممت 
للفريق األول عام 2005 وكانت أول 
مباراة لي أمام التضامن وفزنا 1-2 
وكان مدرب العربي آنذاك محسن 
صالح، بينما كان أول هدف لي في 
مرمى التضامن ايضا من تسديدة 

قوية.
 جمان��ة الفضل��ي: أن��ت العب 
موهوب وأتوقع لك التألق مع العربي 
واالنضمام لألزرق خالل املوس��م 
احلالي.. وس��ؤالي ه��ل أنت تنتمي 
ألس��رة رياضية أم ان��ك الرياضي 

الوحيد في أسرتك؟
أنتم����ي ألس����رة رياضي����ة   
كبيرة، حيث كان جدي اس����حاق 
البلوش����ي العب كرة قدم سابق 
في نادي الصليبخات، بينما كان 
البلوش����ي العبا  والدي عبداهلل 
في الصليبخ����ات والكويت، كما 
ان أخي أحمد البلوشي العبا في 

فريق القادسية.
 عبدالرحمن محمد: هل استفدت 
من خبرة ونصائح ش��قيقك الكبير 

أحمد البلوشي؟
 نع����م اس����تفدت الكثي����ر من 
أحمد الذي ال يبخل علّي بإعطائي 
النصائح واإلرشادات املهمة، كما 
انه من أكبر الداعمني لي رغم كونه 
القادسية، ومن جانبي  العبا في 
أمتن����ى له التوفي����ق والتألق مع 
القادسية، وأحب أن أوجه له الشكر 

على الدعم واملساندة.
 ياس��ر أحم��د: ه��ل تفكر في 
األندية  وأي  اخلارج��ي،  االحتراف 

اخلليجية ترغب في اللعب لها؟
 حل����م أي الع����ب االحت����راف 
اخلارجي، وأمتنى التألق مع العربي 
واالنضمام لألزرق من أجل حتقيق 
حلمي باالحتراف واللعب لالحتاد 

السعودي.

أحالم وأمنيات

 محمد جاسم: ما أبرز أحالمك 
وأمنياتك املقبلة؟

 أحلم بالتألق مع العربي 
وقيادته للفوز بالدوري 

املمت����از وحصد جميع البطوالت 
احمللية، كما أمتنى االنضمام لألزرق 
واملشاركة في »خليجي 20« باليمن 
وكأس آس����يا 2011 بقطر بجانب 
التأهل لنهائيات كأس العالم 2014 
بالبرازيل، وأحلم ايضا باالحتراف 

اخلارجي.
 محمد خالد: ملن حتب أن توجه 

رسالة شكر؟
 يشرفني توجيه الشكر للشيخ 
الدولة  الفهد وعبدالرحمن  طالل 
اللذين ساعداني كثيرا في وظيفتي، 
كما أحب ان أشكر املدرب الوطني 
محمد كرم الذي اعتبره رجل املهام 
الصعبة وش����كر خاص حق علي 
حاجية وخالد القبندي وعقيل مهنا 
وماجد سلطان، كما أحب أن أشكر 
جميع أفراد أسرتي خصوصا الوالد 
البلوشي  والوالدة وأخوي أحمد 

العب القادسية.
 وردة العرباوي��ة: م��اذا ينقص 
العرب��ي للع��ودة إلى س��ابق عهده 

وحصد البطوالت احمللية؟
 ينقصنا التعاقد مع محترفني 
»س����وبر«، يكونون قادرين على 
إح����داث الفارق وقي����ادة الزعيم 
لتحقيق البط����والت كما ينقصنا 
من����ح الفرصة جلمي����ع الالعبني 
واالستعانة باملواهب الشابة والدعم 
الدعم  املادي واملعن����وي بجانب 
اجلماهيري من اجل العودة لسابق 
عهدنا وحص����د جميع البطوالت 

احمللية.
 ماجد اخلالدي: هل توجد مشكلة 
بينك وبني املدرب دراغان بس��بب 

عدم مشاركتك في املباريات؟
 ال توجد مش����كلة بيني وبني 
الكرواتي  امل����درب  دراغان ولكن 
يفض����ل مش����اركة احملترفني من 

ابناء بلده على حسابي ومصلحة 
الفريق، ولألسف ال يوجد اداري 
يحاسب دراغان على سوء وتواضع 
مستوى احملترفني والبد من وجود 
اداري يحاسب املدرب في الفترة 
املقبلة من اجل اس����تعادة نغمة 
االنتصارات وإس����عاد اجلماهير 
العرباوية التي عانت االمّرين في 

السنوات املاضية.
 مشرف املراحل السنية بالنادي 
العرب��ي علي حاجية: ان��ا دائما من 
متابعي مبارك البلوشي منذ ان كان 
العبا في املراحل الس��نية وتوقعت 
له التأل��ق مع العرب��ي واالحتراف 
اخلارجي ألنه العب يتمتع باالخالق 
الطيبة وملتزم داخل وخارج امللعب، 
وس��ؤالي عن البطول��ة التي يتمنى 

الفوز بها مع العربي؟
 أحلم بالفوز بالدوري املمتاز، 
واستعادة اللقب الغائب عن القلعة 
اخلضراء منذ 7 مواسم وبالتحديد 
موسم 2002/2001 وأمتنى حتقيق 
هذا احللم والفوز بالدوري من اجل 
اسعاد اجلماهير العرباوية وتأكيد 

ان الزعيم ميرض وال ميوت.
 مب��ارك الف��وزان: ان��ت العب 
رائع وأمتنى لك التوفيق، وس��ؤالي 
ه��ل تفكر في الرحيل ع��ن النادي 
العربي في حالة عدم مشاركتك في 

املباريات؟
 صعب علي االنتقال ألي ناد آخر 
ألني تعودت على اللعب مع العربي 
ومن الصع����ب التخلي عن ربعي 
من الالعبني واجلمهور العرباوي 
وأفضل اجلل����وس في املنزل في 

حالة رحيلي عن العربي.
 وه��ل تواف��ق عل��ى االنتقال 

للقادسية؟
 ش����رف ألي الع����ب اللع����ب 
للقادس����ية وفي حالة كان املقابل 

املادي جيدا راح انتقل ليش أل.
 خديجة: سبق لك خوض جتربة 
احتراف مع مسقط العماني ملاذا لم 

تكمل فترة وجودك في ُعمان؟
 انتقلت في أكتوبر 2006 وحتى 
فبراير 2007 للعب مع نادي مسقط 
العماني، وكان����ت جتربة مفيدة 
وناجحة لدرجة ان نادي مسقط 
طلب التعاقد معي ملدة 4 سنوات 
ولكن نظرا لدراستي فضلت العودة 

للعربي مرة اخرى.
 وه��ل حصل��ت عل��ى عروض 

انتقال أخرى؟
 نعم كان هناك عرض انتقال 
شفوي من نادي احملرق البحريني 
في الفترة املاضية وحتى اآلن لم 

مبارك البلوشي وصديقه أحمد الريس في طريقهما للديوانية

التشكيلة المثالية
ختار ضيف الديوانية مبارك البلوش���ي التش���كيلة املثالية للمنتخب 
الوطني لكرة القدم والتي تضم أفضل الالعبني احملليني، ويفضل البلوشي 
اللعب بطريقة 4-2-1-3 وتضم التشكيلة نواف اخلالدي في حراسة املرمى 
واحمد الرش���يدي وحسني فاضل وفهد عوض ويعقوب الطاهر في الدفاع، 
وعبداهلل احلداد وعبداهلل الش���مالي وطارق الشمري في الوسط وخالد 
خلف وبدر املطوع وبشار عبداهلل في الهجوم بينما يتواجد في االحتياط 

شهاب كنكوني ونهير الشمري وصالح الشيخ واحمد مطر.
كما اختار البلوش���ي التشكيلة املثالية للنادي العربي وتضم محمد 
غامن في حراس���ة املرمى، واحمد الرشيدي وعبدالعزيز فاضل وحسني 
جن���ادة وعلي مقصيد في الدفاع، ونواف ش���ويع وعبداهلل احلداد في 

وسط امللعب، وخالد خلف وحسني املوسوي في الهجوم.

صالح مهدي )خال مبارك البلوشي(، زينب املوسوي، سعد 
املطيري، بوعلي الش���مري، صفية مه���دي، جمانة الفضلي، 
عبدالرحمن محمد، ياس���ر أحمد، محمد جاس���م، محمد خالد، 
وردة العرباوية، ماجد اخلالدي، مشرف املراحل السنية بالعربي 

علي حاجية، مبارك الوزان، خديجة، مناور الرويحي، بوعبداهلل 
احلداد، عم���ر ضويحي، فواز عباس، عرب���اوي صوته وصل، 
بوهاجر، محمد البلوشي، علي الرشيدي، عرباوية وأفتخر، ياسر 

أحمد، عبدالرحمن محمد، فهد اخلشتي، سيد عباس املوسوي، محمد 
موسى وأحمد الفضلي.
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ووال��دي ل�ع�ب�ا لل�ص�ليبخات 
ال�ق�ادس�ية مع  أح�مد  وأخي 
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