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Σηαδιοδρομία ζε ζσλλόγοσς 

Καέλ/Αι Χηιάι 

ηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2008, ν Δι Αξακπί έθαλε ην ληεκπνύην ηνπ γηα ηελ Καέλ (θαη ηε 

Ληγθ 1) ζε έλαλ αγώλα ελαληίνλ ηεο Λπώλ, κπαίλνληαο σο αιιαγή ζην 76ν ιεπηό. 

Αγσλίζηεθε ζε αθόκε 2 αγώλεο ηε ζεδόλ 2008-09 (θαη ζηνπο δύν σο αιιαγή), ρσξίο 

λα ζεκεηώζεη γθνι. Σελ επόκελε ζεδόλ (2009-10), ζθόξαξε 11 γθνι ζε 34 αγώλεο 

(ζε 11 αγώλεο κπήθε σο αιιαγή) γηα ηελ Καέλ, θαζώο θαη έδσζε 8 αζίζη, ζηε Ληγθ 2. 

Σε ζεδόλ 2010-11, ζθόξαξε 17 γθνι ζε 38 αγώλεο γηα ηελ Καέλ, θαζώο θαη έδσζε 5 

αζίζη, ζηε Ληγθ 1. Μεηά ηελ απόξξηςε ησλ πξνζθνξώλ από ηε εβίιιε θαη ηελ 

Σδέλνα, ηειηθά ππέγξαςε ηεηξαεηέο ζπκβόιαην κε ηελ Αι Χηιάι, ηνλ Ινύιην ηνπ 

2011. 

 

Γξαλάδα 

ηηο 19 Ινπιίνπ 2012, επέζηξεςε ζηελ Δπξώπε ππνγξάθνληαο πεληαεηέο ζπκβόιαην 

κε ηε Γξαλάδα ηεο Πξηκέξα Νηηβηζηόλ, κε θόζηνο κεηαγξαθήο 5 εθαηνκκπξίσλ επξώ 

(ξεθόξ ζπιιόγνπ).[2] Έθαλε ην ληεκπνύην ηνπ ζηηο 20 Απγνύζηνπ, ζηνλ ελαξθηήξην 

αγώλα ηεο νκάδαο γηα ηε ζεδόλ, ζηελ ήηηα κε 1-0 ελαληίνλ ηεο Ράγην Βαγηεθάλν. 

εκείσζε ην πξώην γθνι ηνπ ζηηο 7 Οθησβξίνπ, κε έλα πέλαιηη ζηε λίθε κε 2-1 επί 

ηεο Μαγηόξθα[3] θαη ηα ζπλνιηθά 8 γθνι ηνπ ζε 31 αγώλεο, βνήζεζαλ ηελ νκάδα λα 

απνθύγεη ηνλ ππνβηβαζκό. 

 

ηε δεύηεξε ζεδόλ ηνπ, ζεκείσζε 12 γθνι ζην ηάδην Ννπέβν Λνο Κάξκελεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξώηνπ ηνπ ραη ηξηθ ζηελ Πξηκέξα Νηηβηζηόλ, ζηε λίθε κε 

3-1 επί ηεο Μάιαγα, ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2013.[4] ην ηέινο ηεο ζεδόλ, πξνηάζεθε γηα 

ηελ θαηεγνξία Καιύηεξνο Αθξηθαλόο παίθηεο ησλ Βξαβείσλ ηεο Πξηκέξα Νηηβηζηόλ, 

ράλνληαο από ην ζπκπαίθηε ηνπ Γηαζίλ Μπξαρίκη.[5] 

 

ηηο 4 Οθησβξίνπ 2014, ν Δι Αξακπί ζθόξαξε ζην 1ν ιεπηό ηνπ αγώλα ελαληίνλ ηεο 

Μάιαγα, αλ θαη ε νκάδα ηνπ έραζε κε 2-1.[6] Έβαιε ηελ νκάδα ηνπ κπξνζηά ζην 

ζθνξ κε έλα πέλαιηη ελαληίνλ ηεο Λεβάληε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ, αιιά αξγόηεξα 

απνβιήζεθε γηα έλα θαβγά κε ηνλ Ιβάλ Ράκηο, ζηελ ήηηα κε ην ίδην ζθνξ.[7] Η 

Γξαλάδα απέθπγε ηνλ ππνβηβαζκό ζηε δηαθνξά ησλ γθνι. 

 

ηελ ηειεπηαία ηνπ ζεδόλ ζηε Γξαλάδα, ν Δι Αξακπί ζεκείσζε 17 γθνι ζε 38 

αγώλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο ραη ηξηθ ζηε λίθε κε 5-1 επί ηεο Λεβάληε ζηηο 21 

Απξηιίνπ 2016.[8] 

 



Αι Νηνπραΐι 

ηηο 18 Ινπιίνπ 2016, ππέγξαςε κε ηε Λερβίγηα ηνπ Πξσηαζιήκαηνο Καηάξ.[9] 

Έθαλε ην ληεκπνύην ηνπ ζηηο 17 επηεκβξίνπ, ζεκεηώλνληαο ην πξώην γθνι ηεο 

εληόο έδξαο λίθεο κε 4-0 επί ηεο Μνπατηέξ. Σα 24 γθνι ηνπ ζε 18 αγώλεο, ηνλ έθαλαλ 

από θνηλνύ θνξπθαίν ζθόξεξ ηεο ζεδόλ, καδί κε ηνλ Μπάγθληαλη Μπνπλεηδάρ ηεο 

Αι αλη, ελώ ε Λερβίγηα θέξδηζε ηνλ ηίηιν. 

 

ηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2017, ζεκείσζε 6 γθνι ζε έλαλ αγώλα γηα ηε κεηνλνκαζκέλε 

Αι-Νηνπραΐι, ζηε λίθε κε 8-0 επί ηεο Αι Κνξ γηα ην θύπειιν.[10] Η νκάδα ηνπ 

δηαηήξεζε ηνλ ηίηιν ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη ήηαλ θαη πάιη ν θνξπθαίνο ζθόξεξ, κε 

26 γθνι ζε 20 αγώλεο, έλα παξαπάλσ από ην ζπκπαίθηε ηνπ Γηνπζέθ Μζαθλί.[11] 

 

Οιπκπηαθόο 

ηηο 6 Ινπιίνπ 2019, ππέγξαςε ηξηεηέο ζπκβόιαην κε ηνλ Οιπκπηαθό, επηζηξέθνληαο 

ζηελ Δπξώπε κεηά από ηξία ρξόληα ζην Καηάξ.[12][13] Έθαλε ην ληεκπνύην ηνπ ζηε 

νύπεξ Ληγθ ζηηο 24 Απγνύζηνπ, ζεκεηώλνληαο ην κνλαδηθό γθνι ζηελ εληόο 

έδξαο λίθε ελαληίνλ ηνπ Αζηέξα Σξίπνιεο, κε πέλαιηη ζην 7ν ιεπηό.[14] Σξεηο κέξεο 

αξγόηεξα, ζεκείσζε θαη ηα δύν γθνι ζηε λίθε κε 2-1 επί ηεο Κξαζλνληάξ ζηνλ 

επαλαιεπηηθό αγώλα ησλ πιέη νθ ηνπ Σζάκπηνλο Ληγθ, όπνπ ε νκάδα πξνθξίζεθε 

ζηνπο νκίινπο κε ζπλνιηθό ζθνξ 6-1.[15] 

 

ηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2019, ν Δι Αξακπί ζεκείσζε ην κνλαδηθό γθνι, κε πέλαιηη, 

ελαληίνλ ηνπ Δξπζξνύ Αζηέξα ζηνλ ηειεπηαίν αγώλα ηνπ νκίινπ Β ηνπ Σζάκπηνλο 

Ληγθ, κε ηνλ Οιπκπηαθό λα εμαζθαιίδεη κία ζέζε ζην Γηνπξόπα Ληγθ εηο βάξνο ηεο 

ζεξβηθήο νκάδαο.[16][17] ηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 2020, ζεκείσζε ραη ηξηθ ζηελ εθηόο 

έδξαο λίθε κε 4-0 επί ηεο Λακίαο.[18] 



 

ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ 2020, ν Οιπκπηαθόο έπαημε ηνλ δεύηεξν αγώλα ηνπ γύξνπ ησλ 

32 ζην Emirates Stadium, όπνπ ν Δι Αξακπί ζθόξαξε ζην 119ν ιεπηό ηεο παξάηαζεο 

γηα λα απνθιείζεη ηελ Άξζελαι από ην Γηνπξόπα Ληγθ ζηα εθηόο έδξαο γθνι.[19] 

ηηο 28 Ινπλίνπ 2020, ζθόξαξε ζηε λίθε κε 2-1 ελαληίνλ ηεο ΑΔΚ, κε ηνλ Οιπκπηαθό 

λα εμαζθαιίδεη ηνλ 45ν ηίηιν πξσηαζιήκαηνο, ηνλ πξώην κεηά από ηξία 

ρξόληα.[20][21] 

 

Διεθνής ζηαδιοδρομία 

ηηο 5 επηεκβξίνπ 2010, ν Δι Αξακπί έθαλε ην ληεκπνύην ηνπ γηα ηελ Δζληθή 

Μαξόθνπ, κπαίλνληαο σο αιιαγή ζην 65ν ιεπηό ηνπ αγώλα ελαληίνλ ηεο 

Κεληξναθξηθαληθήο Γεκνθξαηίαο. Αθνινύζεζαλ νη αγώλεο ελαληίνλ ηεο Σαλδαλίαο 

θαη ηεο Βόξεηαο Ιξιαλδίαο, όπνπ θαη ζηνπο 2 αγώλεο αγσλίζηεθε σο 

αλαπιεξσκαηηθόο 
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