


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 .

بطل الشتاء يواجه الشارقة في قمة 
دوريـــــــنا
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ــة  ــاء القم ــد لق ــتاد راش ــتضيف اس يس
بيــن المتصــدر شــباب االهلــي الوصيف 
الشــارقة ضمــن مباريــات الجولــة الـــ 13 
يدخــل  العربــي،  الخليــج  دوري  مــن 
 29 النقــاط  مــن  ورصيــده  الفريــق 
جمعهــا مــن 9 انتصــارات وتعــادل فــي 
مرتيــن وخســر مــرة واحــدة، ويتمســك 
الفريــق حتــى اللحظــة كأقــوى دفــاع 
 5 شــباكه  واهتــزت  الــدوري  فــي 
مــرات، بينمــا احتفــظ هجومــه بأفضــل 
الفــرق تهديفــًا فــي شــباك الخصــوم 
وســجل 28 هدفــًا فــي 12 مبــاراة، أمــا 
نــده الشــارقة يحتــل المركــز الثانــي 

برصيــد 24 نقطــة.
وكان شــباب األهلــي قــد حســم لقــب 
بطــل الشــتاء فــي الجولــة الســابقة 
بتفوقــه علــى العيــن بهدفيــن مقابل 
منافســه  تعثــر  بالمقابــل  هــدف 
بنفــس  الوحــدة  أمــام  الشــارقة 

لحصــد  الفريــق   ويتطلــع  النتيجــة، 
نقــاط المبــاراة واإلنفــراد بفــارق كبيــر 
ــر  ــا يظه ــين، بينم ــرب المنافس ــن أق م
مــرة  ألول  الفريــق  تشــكيلة  فــي 
ــباني  ــق األس ــد للفري ــم الجدي المهاج
ــى  ــجل حت ــذي س ــدي وال ــدرو كون بي
الســابق،  ناديــه  مــع  أهــداف   6 اآلن 
مسلســل  مواصلــة   فــي  ويأمــل 
أهدافــه مــع شــباب األهلــي، كمــا 
العبــو  الفريــق  لتشــكيلة  يعــود 
المنتخــب االولمبــي بعــد الفــراغ مــن 
مشــاركتهم فــي  كأس آســيا تحــت 

ســنة.  23



بيدرو كوندي: مباراة مهمة تحتاج للتركيز

ـــي  ـــر الفن ـــا المدي ـــو أروابارين ـــد رودلف أك
المبـــاراة  أهميـــة  األهلـــي  لشـــباب 
يســـتضيفها  والتـــي  الشـــارقة  أمـــام 
مـــن  التاســـعة  فـــي  راشـــد  اســـتاد 
ــة  ــام الجولـ ــي ختـ ــة ،فـ ــاء الجمعـ مسـ
العربـــي. الخليـــج  دوري  مـــن   13

 وشـــدد المـــدرب خـــال حديثـــه فـــي 
المؤتمـــر الصحفـــي التقديمـــي علـــى 
ــة  ــا، خاصـ ــوز فيهـ ــق الفـ ــرورة تحقيـ ضـ
ـــر  ـــس مباش ـــة مناف ـــي مواجه ـــا ف وأنه
علـــى صـــدارة الترتيـــب، ورفـــض رودلفـــو  
أن  مؤكـــدًا  بالمنافـــس،  االســـتهانة 
ـــي  ـــهًا ف ـــدًا س ـــون صي ـــن يك ـــارقة ل الش

هـــذه المبـــاراة، مطالبـــًا العبيـــه بالتركيـــز 
أكثـــر، والعمـــل بقـــوة مـــن أجـــل تحقيـــق 
الفـــوز والحصـــول علـــى النقـــاط الثـــاث، 
لتكـــون خيـــر ختـــام للنصـــف األول مـــن 
ـــدف  ـــن ه ـــدرب ع ـــف الم ـــدوري وكش ال
الحالـــي،  الموســـم  فـــي  الفريـــق 
مشـــيرًا إلـــى أن شـــباب األهلـــي يســـعى 
كل  فـــي  جيـــد  بشـــكل  للمنافســـة 
ـــًا  المســـابقات التـــي يشـــارك فيهـــا، الفت
إلـــى أن الفريـــق ال يـــزال فـــي قلـــب 
ــة واجتهـــاد  ــل بجديـ ــة ويعمـ المنافسـ
العمـــل. عـــن  أبـــدا  يتوقـــف  ولـــن 

إلى  تحتاج  وانها  للغاية،  المباراة مهمة  أن  بيدرو كوندي  الاعب  أوضح 
التركيز من أول دقيقة، مبينًا أن الفوز على الشارقة سيكون أمرًا جيدًا، من 
أجل زيادة فارق النقاط مع الفريق المنافس، مضيفًا أن كل التركيز منصب 

على المباراة المقبلة.
وذكر كوندي أن قرار مشاركته في المباراة من عدمه بيد الجهاز الفني، 
مبينًا أنه حضر للنادي من أجل العمل الجاد وتقديم كل ما يملك من جهد، 

مضيفًا أنه من نوعية الاعبين الذين يركزون في كل مباراة يلعبها.

المؤتمر
الصحفي 

التقديمي 
للمباراة

أروابارينا : نسعى للحصول على النقاط الثالث
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أنصار الفريق يواصلون مساندتهم لاعبين
فعاليات جماهيرية بمنطقة المشجعين وسيارة أودي في انتظار 

سعيد الحظ

شــباب  نــادي  جماهيــر  ظلــت 
كبيــر  بــدور  تقــوم  األهلــي 
الفريــق  ومســاندة  دعــم  فــي 
بطولــة  فــي  مشــواره  خــال 
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 
ــة  ــن نهاي ــة م ــل جول ــه قب لصالح
الــدوري. مــن  األول  النصــف 

وتعتبــر مبــاراة اليــوم واحــدة مــن 
أهــم المواجهــات فــي مشــوار 
ــع  ــدوري، ويتوق ــي ال ــق ف الفري
الاعبــون بمســاندة  أن يحظــى 
كبيــرة مــن أنصــار الفريــق، حتــى 
االنتصــارات،  سلســلة  تتواصــل 
فــارق  األهلــي  شــباب  ويوســع 
النقــاط بينــه والفــرق المنافســة.

لتوفيــر  مســاعيها  إطــار  وفــي 
أجــواء محفزة لحضــور الجماهير، 
علــى  النــادي  إدارة  حرصــت 
تنظيــم مجموعــة مــن الفعاليات 
تســبق  التــي  الجماهيريــة 

انطاقــة المبــاراة، حيــث ســتكون 
مســرحًا  الجماهيــر  منطقــة 
ــات الشــيقة  ــد مــن الفعالي للعدي
التــي ســتكون مفتوحــة أمــام 
للمشــاركة. الجماهيــر  كافــة 

توزيــع  المبــاراة  تشــهد  كمــا 
واحــدة مــن الســيارات المخصصــة 
رابطــة  قبــل  مــن  للجمهــور 
المحترفيــن اإلماراتيــة، وســتكون 
الجماهيــر الحاضــرة فــي انتظــار 
بالســيارة  الفائــز  اســم  اعــان 
األودي في فترة بين الشــوطين، 
وســتكون الفرصــة متاحــة أمــام 
ــات  كل مشــجع حضــر ثــاث مباري
ــر مــن داخــل اســتاد راشــد. أو أكث

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

أرقام وإحصائيات
حصــد شــباب األهلــي 29 نقطــة وضعتــه علــى صــدارة جــدول الترتيــب فــي 
بطولــة دوري الخليــج العربــي بعــد مــرور 12 جولــة، حيــث حقــق الفريــق 
الفــوز فــي تســع مباريــات وتعــادل مرتيــن وخســر مواجهــة واحــدة، وســجل 
العبــو الفريــق 28 هدفــًا بمتوســط يزيــد عــن الهدفيــن فــي كل مبــاراة، فيمــا 

ــاراة. اهتــزت شــباكه خمــس مــرات فقــط خــال 12 مب
فــي هــذه المســاحة نتنــاول اإلحصائيــات المنشــورة علــى موقــع رابطــة 
المحترفيــن اإلماراتيــة والتــي تشــير بوضــوح إلــى تفــوق لشــباب األهلــي 

علــى بقيــة منافســيه.
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