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نـــبـــــذة
عن نادي شباب األهلي

يعــد نــادي شــباب األهلــي إرثــًا رياضيــًا عريقــًا وأحــد األعمــدة والركائــز الرياضيــة بالدولــة، ويحمــل 
فــي ســجله الممتــد ألكثــر مــن ســتين عامــًا العديــد مــن اإلنجــازات والمســاهمات الرياضيــة ســواء 

المحليــة أو اإلقليميــة والقاريــة.

وجديــر بالذكــر أن مســيرة النــادي انطلقــت عــام 1958 لتمــر خالهــا بعــدة نقــات نوعيــة وجــاءت 
آخرهــا بتاريــخ 16 مايــو 2017 عندمــا أمــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه اهلل، مــن خــال رؤيــة مســتقبلية  نائــب رئيــس الدول
ــي  ــادي دب ــي ون ــباب الرياض ــادي الش ــي، ون ــي الرياض ــادي األهل ــة الن ــة الثاث ــج األندي ــة بدم ثاقب
الثقافــي الرياضــي تحــت كيــان جديــد يحمــل اســم "نــادي شــباب األهلــي- دبــي" ليكــون انطاقــة 

جديــدة وإســتكمااًل لمســيرته الحافلــة باإلنجــازات.

ويتولــى ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئاســة نــادي 
ــوم  ــن راشــد آل مكت ــن محمــد ب ــوم ب ــب األول ســمو الشــيخ مكت ــه النائ ــي، ويعاون شــباب األهل
نائــب حاكــم دبــي، وســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم النائــب الثانــي للنــادي 
ورئيــس مجلــس إدارتــه، كمــا يتولــى ســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رئاســة 
شــركة كــرة 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 يومــًا خالــدًا فــي ذاكــرة الرياضــة اإلماراتيــة ومحبــي النــادي، 
وبدايــة التحــدي الــذي يلبــي تطلعــات منتســبيه وقاعدتــه الجماهيريــة وذلــك انطاقــًا مــن حجــم 
االنجــازات والبطــوالت التــى ظفــر بهــا النــادي فــي مختلــف األلعــاب الرياضيــة والبطــوالت المحليــة 

والخارجيــة.

وإن مــا يحملــه نــادي شــباب األهلــي مــن انجــازات باهــرة وبطــوالت مميــزة تعكــس حجــم جهــود 
رجالــه وأبنائــه المخلصيــن علــى مــر التاريــخ وبمــا تــم  تحقيقــه مــن بطــوالت .
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يســتضيف اســتاد راشــد فــي الثامنــة 
والربــع مــن مســاء اليــوم الخميــس، 
السادســة  الجولــة  مباريــات  قمــة 
ــي  ــي، الت ــج العرب ــدوري الخلي ــر ل عش
تجمــع شــباب األهلــي صاحــب األرض 
بضيفــه الجزيــرة القــادم مــن العاصمــة 

أبوظبــي.
أهميــة  المبــاراة  هــذه  وتكتســب 
ــن  ــرى مــن واقــع موقــف الفريقي كب
حيــث  الــدوري،  ترتيــب  جــدول  فــي 
 36 برصيــد  األهلــي  شــباب  يتصــدر 
أقــرب  علــى  متفوقــًا  نقطــة، 
الشــارقة  الثالثــي  وهــم  منافســيه 

نقــاط. بتســع  والجزيــرة  والعيــن 
ــق فــوز  ويخطــط صاحــب األرض لتحقي
قمــة  فــي  موقفــه  يعــزز  جديــد 
ــر  الترتيــب، ويوســع فــارق النقــاط أكث
ــاراة  ــل المب ــذي يدخ ــف ال ــه والضي بين
مــن  الثــالث  النقــاط  علــى  وعينــه 

الترتيــب  جــدول  فــي  التقــدم  أجــل 
واالقتــراب أكثــر مــن المنافســة علــى 
صــدارة الترتيــب، بعــد تقليــص الفــارق 
إلــى ســت نقــاط فــي حــال نجاحــه 

فــي التفــوق علــى منافســه.
جمعــت  مواجهــة  آخــر  وكانــت 
الفريقيــن فــي الجولــة الثالثــة مــن 
انتهــت  الــدوري  فــي  األول  الــدور 
يحقــق  ولــم  الســلبي،  بالتعــادل 
فــي  المطلوبــة  النتائــج  الفريقــان 
ــرة  ــر الجزي ــة الســابقة حيــث تعث الجول
رد  دون  بهــدف  أرضــه وخســر  علــى 
أمــام ضيفــه الوحــدة، فيمــا توقفــت 
سلســلة انتصــارات شــباب األهلــي بعــد 

ســلبيًا. الفجيــرة  مــع  التعــادل 



المديـــر  أروابارينـــا  رودلفـــو  أوضـــح 
الفنـــي للفريـــق األول خـــالل حديثـــه 
فـــي المؤتمـــر الصحفـــي التقديمـــي 
ـــرة أن المواجهـــة مهمـــة  ـــاراة الجزي لمب
بخـــط  يتميـــزان  فريقيـــن  وتجمـــع 
ــادر علـــى الوصـــول  هجـــوم قـــوي قـ
يعـــرف  فريـــق  وكل  الشـــباك،  إلـــى 
اآلخـــر جيـــدًا، آمـــاًل أن يشـــاهد الجمهـــور 
مبـــاراة ذات مســـتوى فنـــي رفيـــع.

الفريـــق يســـعى  أن  المـــدرب  وذكـــر 
كل  فـــي  الفـــوز  لتحقيـــق  دائمـــًا 
مبـــاراة يخوضهـــا، متمنيـــًا أن يقـــدم 
ويحصـــد  المطلـــوب  المســـتوى 
النقـــاط الثـــالث حتـــى يســـتمر فـــي 
ـــارق  ـــى ف ـــظ عل ـــب ويحاف ـــدارة الترتي ص
المنافســـة. والفـــرق  بيننـــه  النقـــاط 

ــاراة،  ــة المبـ ــو بأهميـ ــرف رودلفـ واعتـ
مثـــل  أنهـــا  وأبـــان  عـــاد  لكنـــه 
البطولـــة،  فـــي  المباريـــات  بقيـــة 
الفتـــًا إلـــى أن الـــدوري ال تـــزال بـــه 
 30 وهنـــاك  المباريـــات  مـــن  الكثيـــر 
الجميـــع. متنـــاول  فـــي  نقطـــة 

المؤتمر
الصحفي 

التقديمي 
للمباراة

أروابارينا : 
مباراة مهمة تجمع فريقين كبيرين

لقاء  أن  كارتابيا  فيدريكو  الالعب  ذكر 
في  الكبيرة  المواجهات  من  الجزيرة 
التي  المباريات  نوع  من  وهي  الدوري 
كال  أن  مضيفًا  الالعب،  بها  يستمتع 
الفريقين حققا نتائج جيدة خالل الجوالت 
القوي  بالفريق  الجزيرة  واصفًا  السابقة، 

الذي يملك عناصر جيدة.
مساعدتي  على  زمالئي  "أشكر  وقال: 
وما قدموه لي، لقد وقفوا إلى جانبي 
التأقلم  في  توقعت  مما  أكثر  ساهموا 
مع الفريق، وكانوا سببًا في تألقي، اآلن 
أن  وأتمنى  أقدمه  الذي  باألداء  استمتع 

أقدم أفضل ما لدي للفريق".

كارتابيا: دعم زمائي وراء تألقي
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أرقام وإحصائياتاألفضل في يناير .. رودلفو وكارتابيا
ــل  ــث يحت ــاط، حي ــع نق ــيه بتس ــرب منافس ــى أق ــي عل ــباب األهل ــوق ش يتف
الصــدارة برصيــد 36 نقطــة، حصدهــا مــن الفــوز في أحد عشــر مبــاراة والتعادل 
ثــالث مــرات فيمــا خســر مواجهــة واحــدة، وســجل العبــو الفريــق 32 هدفــًا 
بمتوســط يزيــد عــن الهدفيــن فــي كل مبــاراة، ويعتبــر صاحــب ثانــي أقــوى 
خــط هجــوم بعــد العيــن، ويملــك الفريــق أفضــل خــط دفــاع فــي المنافســة 

حتــى اآلن.
فــي هــذه المســاحة نتنــاول اإلحصائيــات المنشــورة علــى موقــع رابطــة 
المحترفيــن اإلماراتيــة والتــي تشــير بوضــوح إلــى تفــوق لشــباب األهلــي 

علــى بقيــة منافســيه، حتــى نهايــة الجولــة الخامســة عشــر.
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المحترفيــن  رابطــة  تكــرم 
اإلماراتيــة مســاء اليــوم، وقبــل 
ــي  ــباب األهل ــاراة ش ــة مب انطالق
رودلفــو  مــن  كل  والجزيــرة 
فيدريكــو  والالعــب  أروابارينــا 
فوزهمــا  بمناســبة  كارتابيــا، 
ــي أفضــل مــدرب وأفضــل  بجائزت
فــي  ينايــر،  شــهر  خــالل  العــب 
تنظمــه  الــذي  االســتفتاء 
الختيــار  شــهر  كل  الرابطــة 
ــي  ــات ه ــالث فئ ــي ث ــل ف األفض
حــارس مرمــى والعــب ومــدرب.

بالجائزتيــن  الثنائــي  فــوز  وجــاء 
ــر قدمــه الفريــق  بعــد عمــل كبي
حيــث حصــد  ينايــر،  شــهر  خــالل 
بالفــوز  مهمــة  نقــاط  تســع 
متتاليــة،  مباريــات  ثــالث  فــي 
ليبتعــد بصــدارة الترتيــب بفــارق 
منافســيه. أقــرب  مــن  كبيــر 

الفريــق  مشــوار  بدايــة  وكانــت 

فــي ينايــر أمــام العيــن عندمــا 
الكاملــة  العالمــة  فريقنــا  عــاد 
زايــد،  بــن  هــزاع  اســتاد  مــن 
شــباب  نجــح  راشــد  وباســتاد 
علــى  التغلــب  فــي  األهلــي 
الشــارقة بثالثيــة مقابــل هدفين، 
قبــل أن يختتــم مواجهات الشــهر 
بالفــوز علــى حتــا بهــدف وحيــد. 

جائــزة  علــى  كارتابيــا  وحصــل 
بعــد  بعــد  العــب   أفضــل 
ــى مهاجــم الظفــرة  تفوقــه عل
وســط  والعــب  بيــدرو،  جــواو 
ســيريرو،  ثوالنــي  الجزيــرة 
مينديــز  ريــان  الشــارقة  ونجــم 
تيجالــي. الوحــدة  ومهاجــم 

أروابارينــا  رودولفــو  وتــوج 
بالجائــزة علــى حســاب منافســيه 
مانويــل خيمينيــز مــدرب الوحــدة، 
ريجيكامــب  لورنتيــو  الرومانــي 
بالجائــزة. الوصــل  مــدرب 


