


نـــبـــــذة
عن نادي شباب األهلي

يعــد نــادي شــباب األهلــي إرثــً رياضيــً عريقــً وأحــد األعمــدة والركائــز الرياضيــة بالدولــة، ويحمــل فــي 
ســجله الممتــد ألكثــر مــن ســتين عامــً العديــد مــن اإلنجــازات والمســاهمات الرياضيــة ســواء المحليــة 

أو اإلقليميــة والقاريــة.

ــاءت  ــة وج ــات نوعي ــدة نق ــا بع ــر خاله ــام 1958 لتم ــت ع ــادي انطلق ــيرة الن ــر أن مس ــر بالذك وجدي
آخرهــا بتاريــخ 16 مايــو 2017 عندمــا أمــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
ــة  ــتقبلية ثاقب ــة مس ــال رؤي ــن خ ــاه اهلل، م ــي رع ــم دب ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول رئي
بدمــج األنديــة الثاثــة النــادي األهلــي الرياضــي، ونــادي الشــباب الرياضــي ونــادي دبــي الثقافــي الرياضــي 
تحــت كيــان جديــد يحمــل اســم "نــادي شــباب األهلــي- دبــي" ليكــون انطاقــة جديــدة وإســتكمااًل 

ــازات. ــة باإلنج ــيرته الحافل لمس

ويتولــى ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئاســة نــادي شــباب 
األهلــي، ويعاونــه النائــب األول ســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب حاكــم 
دبــي، وســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم النائــب الثانــي للنــادي ورئيــس مجلــس 
ــرة  ــركة ك ــة ش ــوم رئاس ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــن محم ــور ب ــيخ منص ــمو الش ــى س ــا يتول ــه، كم إدارت
القــدم فــي النــادي، ويضــم مجلــس إدارة النــادي العديــد مــن القيــادات والشــخصيات العامــة مــن ذوي 

الخبــرات المختلفــة بهــدف تعزيــز أفضــل الممارســات لارتقــاء بمكانــة النــادي وعراقتــه.

ســيظل تاريــخ دمــج األنديــة الثاثــة يومــً خالــدًا فــي ذاكــرة الرياضــة اإلماراتيــة ومحبــي النــادي، وبداية 
التحــدي الــذي يلبــي تطلعــات منتســبيه وقاعدتــه الجماهيريــة وذلــك انطاقــً مــن حجــم االنجــازات 

والبطــوالت التــى ظفــر بهــا النــادي فــي مختلــف األلعــاب الرياضيــة والبطــوالت المحليــة والخارجيــة.

ــه نــادي شــباب األهلــي مــن انجــازات باهــرة وبطــوالت مميــزة تعكــس حجــم جهــود  وإن مــا يحمل
رجالــه وأبنائــه المخلصيــن علــى مــر التاريــخ وبمــا تــم  تحقيقــه مــن بطــوالت .
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مســاء  األهلــي  شــباب  يســتضيف 
ضمــن  حتــا  فريــق  األربعــاء  اليــوم 
دوري  مــن   14 الـــ  الجولــة  مباريــات 
الفريــق  يدخــل  العربــي،  الخليــج 
جمعهــا    32 النقــاط  مــن  ورصيــده 
ــن وخســارة  مــن 10 فــوز وتعــادل مرتي
فــي مبــاراة واحــدة، واختتــم الجولــة 
ــارقة  ــى الش ــر عل ــوز كبي ــابقة بف الس
2/3 ووســع الفــارق بينــه وبيــن أقــرب 
مــع   نقــاط  ثمانيــة  إلــى  منافســيه 
والجزيــرة،  والعيــن  الشــارقة  فــرق 
لجنــة  مــن  اإلحصائيــات  وبحســب 
يظــل خــط دفــاع  المحترفيــن  دوري 
الفريــق كأقــوى دفــاع فــي الــدوري 
بينمــا  مــرات،   7 شــباكه  وإهتــزت 
الفــرق  بأفضــل  هجومــه  إحتفــظ 
 13 فــي  هدفــًا   31 وســجل  تهديفــًا 
ــل المركــز  ــا يحت ــق حت ــاراة، أمــا فري مب
قبــل األخيــر برصيــد 8 نقــاط، ويســعى 

علــى  للمحافظــة  األهلــي  شــباب 
فــارق النقــاط الكبيــر بينــه وبيــن أقــرب 
المنافســين فــي الجــدول واالبتعــاد 
الفريــق  مــدرب  ويولــي  بالصــدارة، 
كبيــر  اهتمــام  اروابارينــا  األرجنتينــي 
بالمبــاراة وهــذا مــا صــرح بــه عقــب 
ــة  ــي الجول ــارقة ف ــاراة الش ــة مب نهاي

الســابقة.
الفريقيــن  جمــع  لقــاء  آخــر  وكان   
ــم  ــدور األول للموس ــة ال ــي افتتاحي ف
شــباب  بفــوز  انتهــت  و  المنصــرم 
األهلــي بثالثــة أهــداف نظيفة ســجل 
ويوســف  جمعــة  محمــد  األهــداف 
جابــر والبرازيلــي ليونــاردو، ويغيــب عــن 
الفريــق أحمــد جميــل ومحمــد جمعــة 
وســعود عبــد الــرزاق  بداعــي اإلصابــة 
للخدمــة  إلنضمامــه  جابــر  ومحمــد 

الوطنيــة.

شباب األهلي يواجه حتا في مستهل الدور 
الثاني



عبد اهلل النقبي: نسعى لالبتعاد بالصدارة 

أروابارينـــا  رودلفـــو  األرجنتينـــي  أكـــد 
ـــالل  ـــي، خ ـــباب األهل ـــي لش ـــر الفن المدي
الصحفـــي  المؤتمـــر  فـــي  حديثـــه 
التقديمـــي للمبـــاراة، جاهزيـــة فريقـــه 
لخـــوض لقـــاء الجولـــة 14 مـــن دوري 
الخليـــج العربـــي الـــذي يجمعـــه بفريـــق 
راشـــد. باســـتاد  األربعـــاء  يـــوم  حتـــا 

يعـــود  الفريـــق  أن  المـــدرب  وأوضـــح 
وهـــو  الثانـــي  الـــدور  فـــي  مجـــددًا 
فـــي موقـــف جيـــد، مشـــددًا علـــى 
ضـــرورة بـــذل الجهـــد ومواصلـــة العمـــل 
الفريـــق. أداء  تحســـين  أجـــل  مـــن 

مهمـــة  المبـــاراة  رودلفـــو  واعتبـــر 
قـــوي  منافـــس  مواجهـــة  وفـــي 

التـــي  مـــن  أكثـــر  نقـــاط  يســـتحق 
ـــدور األول، كمـــا يقـــدم  حققهـــا فـــي ال
مســـتوى جيـــد، مضيفـــًا أن مـــا يهمـــه 
هـــو مواصلـــة  المبـــاراة  هـــذه  فـــي 
ــدام  ــت أقـ ــز لتثبيـ ــد والتركيـ األداء الجيـ
الثانـــي. الـــدور  فـــي  أكثـــر  الفريـــق 

وتحـــدث المـــدرب عـــن منافســـه مبينـــًا 
لحتـــا  المباريـــات  بعـــض  شـــاهد  انـــه 
ــو  ــر ايجابـــي وهـ ــم أمـ ــرى أن لديهـ ويـ
االســـتحواذ علـــى الكـــرة، كمـــا يملكـــون 
عناصـــر جيـــدة ويـــؤدون مباريـــات قويـــة، 
لذلـــك  يجـــب أخـــذ المبـــاراة بجديـــة وأداء 
ــالث. ــاط الثـ ــى النقـ ــول علـ ــال للحصـ عـ

 ، كبير  مدرب  يملك  مميز،  فريق  حتا  أن  النقبي  اهلل  عبد  الالعب  ذكر 
يخيبوا  ولن  الفوز  أجل  من  عال  بتركيز  المباراة  سيدخلون  أنهم  مؤكدًا 
بالفعل في  بالصدارة  االبتعاد  المباراة، وسيحاولون  أمل جمهورهم في 

الملعب وليس الكالم.
وقال النقبي: "أشكر زمالئي الالعبين على األداء الجيد في مباراة الشارقة، 

رغم الغيابات إال أن العزيمة والرغبة قادتا  الفريق لالنتصار".

المؤتمر
الصحفي 

التقديمي 
للمباراة

أروابارينا : سنواصل العمل من أجل تحسين أداء الفريق

4



56

أنصار الفريق يواصلون مساندتهم لالعبين

شــباب  نــادي  جماهيــر  ظلــت 
كبيــر  بــدور  تقــوم  األهلــي 
الفريــق  ومســاندة  دعــم  فــي 
بطولــة  فــي  مشــواره  خــالل 
وكان  العربــي،  الخليــج  دوري 
أثــرًا  المقــدرة  المــؤازرة  لهــذه 
الفريــق  نتائــج  علــى  واضحــًا 
الــذي تمكــن مــن التربــع علــى 
وحســم  المســابقة،  قمــة 
صــدارة الترتيــب فــي الــدور األول 
النصــف  نهايــة  مــع  لصالحــه 
األول مــن الــدوري بفــارق ثمانــي 
منافســيه. أقــرب  عــن  نقــاط 

الالعبــون  يحظــى  أن  ويتوقــع 
أنصــار  مــن  كبيــرة  بمســاندة 
اليــوم  مبــاراة  فــي  الفريــق 
تتواصــل  حتــى  حتــا،  أمــام 
ويبتعــد  االنتصــارات،  سلســلة 
بالصــدارة  األهلــي  شــباب 
النقــاط  مــن  مريــح  وبفــارق 
المنافســة. والفــرق  بينــه 

ورســمت جماهيــر الفريــق لوحــة 
الســابقة  المبــاراة  فــي  زاهيــة 
احتلــت  حيــث  الشــارقة،  امــام 
مبكــر،  وقــت  منــذ  المدرجــات 
وحققــت رقمًا كبيرًا في الحضور 
الجماهيــري الــذي تجــاوز ســتة 
ألــف وســتمائة مشــجع ســاندوا 

اللقــاء،  زمــن  طــوال  الالعبيــن 
وســاهموا بتشــجيعهم الــداوي 
ــه  ــق وتحقيق ــودة الفري ــي ع ف
متأخــرًا  كان  ان  بعــد  الفــوز 
بهدفيــن لهــدف إلــى مــا قبــل 
دقائــق.  بعشــر  الختــام  صافــرة 

تنظيــم  المبــاراة  وشــهدت 
الفعاليــات  مــن  مجموعــة 
ســبقت  التــي  الجماهيريــة 
بوجــود  المبــاراة،  انطالقــة 
ــت  ــي كان ــر الت ــة الجماهي منطق
مســرحًا للعديــد مــن الفعاليــات 
أمــام  المفتوحــة  الشــيقة 
للمشــاركة،  الجماهيــر  كافــة 
مشــجعي  أحــد  فــاز  كمــا 
الفريــق بســيارة أودي المقدمــة 
المحترفيــن  رابطــة  مــن 
المبــاراة. خــالل  اإلماراتيــة 

العبــو  اعتبــر  جانبهــم  مــن 
شــباب األهلــي حضــور الجماهيــر 
ــق  ــة تحقي حافــزًا مهمــًا لمواصل
النتائــج اإليجابيــة، وطالــب عبــد 
الفريــق  أنصــار  النقبــي  اهلل 
بمواصلــة التشــجيع والمــؤازرة، 
مؤكــدًا أن الجماهيــر تمنحهــم 
أداء  أفضــل  لتقديــم  الدافــع 
المطلوبــة. النتائــج  وتحقيــق 

أرقام وإحصائيات
حصــد شــباب األهلــي 32 نقطــة وضعتــه علــى صــدارة جــدول الترتيــب فــي 
ــق  ــدور األول، حيــث حقــق الفري ــة ال ــج العربــي مــع نهاي ــة دوري الخلي بطول
الفــوز فــي عشــر مباريــات وتعــادل مرتيــن وخســر مواجهــة واحــدة، وســجل 
العبــو الفريــق 31 هدفــًا بمتوســط يزيــد عــن الهدفيــن فــي كل مبــاراة، فيمــا 

اهتــزت شــباكه ســبع مــرات فقــط خــالل 13 مبــاراة.
فــي هــذه المســاحة نتنــاول اإلحصائيــات المنشــورة علــى موقــع رابطــة 
المحترفيــن اإلماراتيــة والتــي تشــير بوضــوح إلــى تفــوق لشــباب األهلــي 

علــى بقيــة منافســيه.

الدفاع
أهداف متلقاة 7  - شباك نظيفة 7  - محاوالت افتكاك نسبة النجاح %67 

الهجوم 
تسديدات على المرمى 77 تسديدة -  أهداف مسجلة 31 هدف - ركالت 

جزاء مسجلة 3 - ركالت جزاء مهدرة 1  - اهداف من داخل المنطقة 26  
هدف -من خارج المنطقة 5 

توزيع 
مجموع التمريرات 5835 - التمريرات الناجحة  -4803  نسبة نجاح 

التمريرات %82

االنضباط 
أخطاء مكتسبة 155 - أخطاء مرتكبة 192 -  بطاقات صفراء 25 - 

بطاقات حمراء 1


