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Biljett till Portugal
efter Youtube-succé
Målvakt ska provspela i FC Portos samarbetsklubb.
Assyriska Botkyrkas
målvakt, 18-årige Abraham Malki, är specialist
på tv-räddningar. Fast 
i Malkis fall handlar det
om youtube-räddningar.
Tack vare dem har han
bjudits ner till Portugal
för provspel.
– Jag åker i mitten av mars och
stannar i två veckor, eller längre
om de vill se mer av mig, säger
Abraham Malki.
Det har gått 12 år sedan Hammarby värvade sina ”videojuggar”. Nu är det andra tider. Abraham Malki lade upp ett par filmer
på Youtube – och det gav resultat.
– Efter två månader hade filmerna 14 000 visningar och massor av kommentarer. Då tog en
agent kontakt via Facebook. Han
sa att han hade ordnat ett provspel med juniorerna i Senhora da
Ahora, en samarbetsklubb till FC
Porto, säger Abraham.
Först tänkte han att det var någon som ville luras. Men Abraham
kollade agentens uppgifter, och de
stämde. Han ringde även tränaren
i Senhora da Ahora, som bekräftade att intresse fanns.
– Då var det bara ”wow” – jag
ska få en sådan här chans.
Förhoppningsvis lyckas  Abraham bättre än ”videojuggarna”
Bogic Popovic och Dragan Vasiljevic. Gör han bra ifrån sig i Senhora da Ahora får han, enligt agenten Fernando Pino, provspela med
storklubben FC Porto.
– Och då är det provträning med
a-laget som gäller. Jag ska göra
allt jag kan. Målet nu är att få ett
kontrakt med Porto, säger han.
Det kan låta överambitiöst för
en kille som inledde förra säsongen i Assyriska United i division 5.
Men han är ännu ung och avslutade fjolåret med drygt tio matcher
för Assyriska Ungdom i division 3.
– Deras målvakt blev skadad
och de kallade in mig. Jag gjorde
succé så jag fick behålla platsen
när han kom tillbaka.

i korthet
Caperiotumba i
rygg på Hammarby
HANDBOLL Rasmus Johansson
räddade med två sekunder
kvar en poäng för sitt Caperiotumba i hemmamatchen mot
Redbergslid.
26–26 blev siffrorna och
poängen kan bli guld värd i
nedflyttningsstriden då Tumbalaget går mot Hammarby.
Hammarby och Caperiotumba möts i Eriksdalshallen
på söndag.
Innan dess ska Hammarby,
som är en poäng före Tumbalaget, spela hängmatch mot
Kristianstad.
– Derbyt mot Hammarby
blir avgörande, känslan är att
vi kan vinna och ge oss en bra
chans att sedan hålla undan,
säger Magnus Lindgren,
pressansvarig i Caperiotumba.
Matchen mot Redbergslid var Tumbalagets första i
Idrottshuset, Tumba och där
kommer laget även att få
spela hemmamatchen mot
Ystad i sista omgången.
– Hemmaplan betyder
mycket, vi hade gärna spelat
här hela säsongen, säger
Magnus Lindgren.

Tütüncü går
till Arameiska
FOTBOLL Burak Tütüncü
har bytt klubb inom
kommunen och i division 2. 23-åringen, som
tidigare spelat i IFK
Tumba, lämnar Konya
spor KIF för en fortsättning i Botkyrkas andra
lag i division 2 södra –
Arameiska Syrianska.
– Arameiska har en
högre målsättning,
satsar på att gå upp
och det känns som en
stor utmaning för mig,
säger Burak Tütüncü till
Lokaltidningen Mitt i.

Botkyrka vann
kvalpremiären
Abraham Malki började spela för Assyriska Ungdom i divions 3 i fjol. Nu har han fått en drömchans.  FOTO: STEFAN KÄLLSTIGEN

w   Åker till Portugal om drygt en vecka
w Namn: Abraham Malki.
w Ålder: 18 år.
w Bor: Södertälje.
w Klubb: Assyriska Botkyrka FF.
w Aktuell: Åker om en dryg vecka
till Portugal för att provträna med
Senhora da Ahora, en samarbetsklubb till FC Porto.

förtjänar denna chans, säger klubbens sportchef Ninos Kerimo.
Abraham Malki är bra i en mot
en-lägen och på att kommunicera
med medspelarna. Men främsta
styrkan är de spektakulära räddningarna – tycker han. Svagheter

w   Ny Botkyrkaklubb
FOTO: SEBASTIAN SKOG

Abraham Malki har drömt om att
bli fotbollsproffs sedan han var
liten och började i Assyriska FF.
Men det var först i fjol, som han
inledde en seriös satsning.
– Jag hade nyss fyllt 18 och spelade i division 3. Då kände jag att
jag kanske kan förverkliga den här
drömmen.
I Assyriska Botkyrka FF är man
stolta över möjligheten som Abraham har fått, även om man riskerar att förlora en lovande målvakt.
– Vår ambition är att ständigt
utveckla våra ungdomar och göra
dem redo för större utmaningar.
Abraham är en toppenkille och

Sportredaktionen
Monika Ruborg 550 550 67
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Abraham gör en reflexräddning.
har han svårare att komma på.
– Hmmmmmm. Faktiskt har jag
ingen aning.
l Tomas Stark
tomas.stark@mitti.se
tel 08-550 551 24

w Assyriska Botkyrka FF är en
ny klubb som i november tog
över platsen i division 3 från
Assyriska Ungdom, som var
superettanlaget Assyriska FF:s
utvecklingslag.
w Klubben har ett samarbete
med Assyriska FF, men nya regler gör att spelare inte kan gå
mellan klubbarna under säsong
som tidigare.
w I år ska man sammansvetsa
laget och hänga kvar i division 3. På sikt är målet att nå
division 2.

ISHOCKEY Botkyrka HC fick
en bra start på kvalserien till
division 1. Hemma i Ishuset
besegrades Väsby IK HK med
7–4.
Hemmalaget vann skottstatistiken i inledningsperioden
med 18–6 och fortsatte trycka
på men då gjorde bortalaget 1–0. Väsbys ledningsmål
kunde ha sänkt moralen bland
hemmaspelarna, men bombardemanget fortsatte och
inför slutperioden hade laget
vänt till 3–2.
Behjälpta av att gästerna
kom på kollisionskurs med
domaren kunde Botkyrka i
slutakten dryga ut ledningen.
I nästa omgång väntar en
match mot Bajen borta i morgon, onsdag.

