
زيارة هومبيرتو كويلهو إلى أوروبا في 
الفترة التي ســــــبقت املقابلة الودية األخيرة 
ــــــس (٠-٠) كانت  ــــــني غانا وتون في أكرا ب
ــــــى حّد أهــــــدى للمنتخب الوطني  مثمرة إل
اكتشــــــافني جديدين هما جمال السايحي 
ــــــذي كان أفضل العب فــــــي مقابلة غانا  ال
ومثـّل مفاجأة حقيقية إضافة على ســــــامي 
العالقي أفضل هــــــّداف في بطولة الدرجة 

الثانية األملانية.
أّن إقناع ســــــامي العالقي  والواقــــــع 
ــــــل في االنضمام  بالتخلي عن حلمه املتمث
ــــــي األّول (وهو حلم بدأ  إلى املنتخب األملان
ــــــر منذ قدوم املدّرب جواكيم لوف إلى  يتبّخ
املانشافت) لم يكن ليتّم لكويلهو لوال لقائه 
فــــــي أملانيا بالوســــــيط التونســــــي املعروف 
والالعب السابق للنجم الساحلي بوراوي 
بن إبراهيم الذي يعمل مستشــــــارا فنيا مع 
ســــــّيدة األعمال اإليرانية األملانية ســــــميرة 
سامي املالكة لشركة تدير أعمال عدة العبني 
محترفني في عدة رياضات جماعية إضافة 
ــــــى إدارتها ألعمال وجــــــوه فنية من عالم  إل
التمثيل والغناء وعروض األزياء وهي نفس 
الشــــــركة التي تدير أعمال سامي العالقي 
وجوهر املناري وحمــــــدي احلرباوي وعدة 
العبني تونســــــّيني آخرين يحملون اجلنسية 

األملانية وغيرها من اجلنسيات األوروبية.
ثقة العالقي في مديرة أعماله سميرة 
ومستشارها وشــــــريكها بوراوي كان لها 
ــــــال في انضمــــــام املهاجم الهّداف  دور فّع
ــــــي وقد ّمت هذا إثر لقاء  إلى املنتخب الوطن
لهذا الثنائي (سميرة وبوراوي) مع املدّرب 
ــــــي هومبيرتو كويلهــــــو في نورمبارغ  الوطن
ــــــى تونس حامال  جعــــــل البرتغالي يعود إل
ــــــه اتفاقــــــا مع ســــــامي العالقي  فــــــي جراب
باالنضمام إلى النسور في التربص الذي 

سبق مقابلة غانا.

شراكة مثمرة
وقد عّول كويلهو على هذا االكتشاف 
(عالقة جديدة مع سميرة سامي وبوراوي 
ــــــر نادرة  ــــــم) الختطاف عصافي بن إبراهي
ــــــني على  ــــــني احلاصل أخــــــرى مــــــن الالعب
اجلنسية التونســــــية والناشطني في أملانيا 
وقد جتّسد هذا فعليا وذلك باالسمني أمين 
الدمعي (كايز ســــــالوتارن) ومنير شــــــفطر 
(ديســــــبورغ) اللذْين اقترحهما بوراوي بن 
إبراهيم على كويلهو وقد يكون انضمامهما 
األّول إلى املنتخب الوطني التونسي األكابر 
ــــــة هوالندا في ملعــــــب ٧ نوفمبر  فــــــي مقابل
ــــــل وقد يعلن  ــــــوم ١١ فيفري املقب برادس ي
ــــــى القائمة التي  كويلهــــــو عن انضمامها إل
ســــــيعلنها يوم ٥ فيفري في ندوة صحافية 

لتقدمي املقابلة الودية ضّد الهولنديني.
ــــــى أّن أمين  هــــــذا وجتدر اإلشــــــارة إل
ــــــق كايز ســــــالوتارن  ــــــد فري الدمعــــــي قائ
(الدرجة الثانية األملانية) سبق له أن انضّم 

إلى منتخبات الشــــــبان بدعــــــوة من اإلدارة 
الفنية اجلامعة التونسية لكرة القدم.

مشاريع مغرية
علما أّن سميرة ســــــامي وبوراوي بن 
إبراهيم أمضيا مؤخرا اتفاقية شراكة مع 
كارلوس فليشــــــمان وهو وكيل أعمال عدة 
العبني معروفني من بينهم أمني الشرميطي 
وياسني الشيخاوي والبرازيلي مارسيلينو 

مهاجم فولسبورغ.
فــــــي بداية  وقد جمعت «فسيفســــــاء» 
ــــــة مع اإليرانية  هذا األســــــبوع مكاملة هاتفي
سميرة سامي وشريكها التونسي الصديق 
العزيز بوراوي بن إبراهيم حتدثا فيها عن 
مشاريعهما املســــــتقبلية بالنسبة إلى عدة 
العبني تونســــــيني في كرة القدم وكرة اليد 
ومن بينها عرض رســــــمي ملتوســــــط ميدان 
الترجــــــي الرياضي أســــــامة الدّراجي من 
ــــــع هيئة  ــــــورغ األملاني قد يقّن ــــــادي هامب ن

الترجــــــي للتفريط في صانع 
ــــــق األّول مع  ألعــــــاب الفري
ــــــي  ــــــة املوســــــم احلال نهاي
ــــــداب  انت بعــــــد  خاّصــــــة 
واكتساب  الباغولي  حمزة 

يوسف املســــــاكني ملزيد من 
اخلبرة وكذلك عرض جدي 

ومغــــــر جدا مــــــن فريق 
بهامبورغ  ــــــد  الي كرة 

لساعد منتخب كرة 
ــــــد أميــــــن حّماد  الي

عقدا  أمضــــــى  الذي 
مبدئيا مــــــع مونبيليي 
الفرنسي ولكن القيمة 
التي  للصفقة  املادية 
عرضها هامبورغ قد 
تقنع حمــــــاد باملغامرة 
وحتمــــــل عبء اإلخالل 
أمضاه  الذي  بالعقد 

ــــــادي  الن مــــــع 

الفرنسي.
ــــــا بن إبراهيم  من ناحية أخرى أعلمن
ــــــني لتحويلهم إلى  ــــــف باختيار الالعب املكل
ــــــة وإدارة أعمالهــــــم هناك أنه  فرق أوروبي
مــــــع شــــــريكته اإليرانية قــــــد وضعا نصب 
ــــــني برزوا هذا املوســــــم مثل  أعينهما العب
املســــــاكني والشــــــماري وشــــــمام وبوعزي 
ــــــب والقصــــــراوي (مــــــن الترجــــــي)  والتاي
وعبد النور وساســــــي واجلمــــــل والفاحلي 
والبوكاري وســــــليم اجلديد (مــــــن النجم) 
ــــــة والعيفة  واملويهبي واملســــــعدي وحضري
(من اإلفريقــــــي) وعباس ويونس والهمامي 
وصوماه نابي (من النادي الصفاقســــــي) 
إضافة إلى عبد املجيد بن بلقاسم (االحتاد 
(النادي  ــــــاري  اجلب ووجدي  املنســــــتيري) 
ــــــي) وغازي عبد الرزاق (أمل حمام  البنزرت
سوســــــة) الذين وضعتهم عدة أندية أملانية 
وسويســــــرية ومنســــــاوية وفرنســــــية حتت 

املهجر النتدابهم في أقرب اآلجال..

واجهة جميلة
ــــــث اجلديد فــــــي أملانيا  وألّن املثل
املكّون من اإليرانية ســــــميرة سامي 
ــــــن  ب ــــــوراوي  ب والتونســــــي 
إبراهيم واألملاني كارلوس 
مهتما  ليس  فليشــــــمان 
الرياضة  ــــــم  بعال فقــــــط 
الذكــــــوري  احملترفــــــة 
جّدا واخلشــــــن جّدا فإّن 
الفاتنة حياة العالقي (٢٥ 
ســــــنة) وهي شقيقة املهاجم 
الدولي سامي العالقي تتمتع 
بإدارة أعمالهــــــا في إطار هذا 
ــــــب» وهي عارضة  «الرهي املثلث 
أزياء وممثلة ناجحة في أملانيا 
تستعّد لعدة مشــــــاريع مهّمة 
ــــــج العربي وتونس  في اخللي
ومصر خالل الفترة املقبلة.
* جابر اخلاطري
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كالم في الّرياضة
«الفايس بوك» وبطولة العالم لكرة اليد

ــــــذ أن هّل علينا «الفايس بوك» تقريبا منذ ســــــنة والوجوه تقريبا آباء وأّمهات،  من
ــــــارا، صارت ال تغادر هذه الصفحات التي حلت محّل صحفنا ودفاترنا،  صغارا وكب
ينشر فيها الواضح واملسكوت عنه، قد تقولون ما عالقة «الفايس بوك» ببطولة العالم 
لكرة اليد في كرواتيا، ما اكتشفته خالل هذه البطولة عن بطوالت «الفايس بوك» غريبة 
وعجيبة، فعندما تكون املباريات جارية كنت ترى على منصة الصحفيني، كرواتا كانوا 
أم أملانيني أو اســــــكندينافّيني وغيرهم، كان «الفايس بوك» يعمل ويشتغل دائما، لست 
أدري إن كان إلرسال املقاالت بسرعة أو للتحاور مع البعيد لكن ذلك كان أمرا غريبا 
ــــــاء املباريات، الغرابة الثانية  أن يســــــتحوذ هذا األمر على عقول الصحفّيني حتى أثن
في هذا «الفايس» هو ما الحظته من تعاليق لنســــــورنا إثر كّل مباراة على صفحاتهم 
اخلاصة، من قبيل «خســــــرنا وأنتم تعرفون السبب» أو «ال ميكننا أن نفعل أفضل من 
ذلك بسبب...» وغيرها من التصريحات القابلة للنشر على أّية صحيفة لكن إن طلبتها 
رســــــميا من أحد النســــــور فعندها قد يطير بعيدا إّما هربا من تبعات تصريحه أو قد 
ُيبرز مخالبه نحوك طائرا بل عفوا قائال إنه يدلي بتصريح لصحافة يعتبرها ليســــــت 
أهال لتبليغ رسالته –هكذا يقولون دائما- عندما فقط عرفت سّر «الفايس بوك» وعرفت 
أّنه سيحّل يوما ما مكان الصحيفة ورّمبا مكان الصحفي وإنه سيقلب «فايس» احلياة 
رأسا على عقب، لكّنني عرفت أيضا أّنه ليس مكانا للشجاعة والبطولة ألّن الرغبة في 
كشف احلقائق وأحتّدث هنا عن نسورنا وسبب غضبهم ال يكون على «الفايس بوك» 
بل بقول احلقيقة واقعا وليس في عالم افتراضي، وحتى ولو أراد جماعة آخرون يوما 
ــــــال على تصريح فهم مخطئون –حتى ولو صدقوا- ألّن «ما يكتب على  ما اعتباره دلي

اجلبني الزم تراه العني» وليس ما يكتب على «الفايس».

بقلم: نزار األكحل

وإصرار  وعزمية وحتــــــّد  بحمــــــاس 
استطاع النادي اإلفريقي رفع لقب كأس 
شــــــمال إفريقيا لألندية البطلة في معقل 
ــــــة وأمام جمعية  من معاقل الكرة املغربي
عريقة اســــــمها اجليش امللكي.. اإلجناز 
بالفعل كا في املستوى وفريق باب اجلديد 
شــــــّرف كرة القدم التونسية ورفع اللقب 
عاليا في مدينة فــــــاس، أرض احلضارة 
والعراقــــــة.. كتيبة اإلفريقــــــي كانت أقوى 
مساء األحد املاضي من اجليش وجنود 
استبســــــلوا  والبيضاء  احلمــــــراء  القلعة 
ــــــى النحو األكمل فكان  وأّدوا واجبهم عل

النصر رغم صعوبة اللقاء..
ال ميكن أن نســــــتثني أحدا فالنادي 
اإلفريقي قد جنح بفضل التفاف اجلميع 
ــــــه وإميانهــــــم بحظوظهــــــم حتى آخر  حول
ضربة جزاء.. الالعبون استطاعوا حتّمل 
ــــــاراة وخرجوا منتصرين رغم  ضغط املب
دّقات القلوب وتسارع األنفاس.. اإلطار 
الفني بقيادة «املايسترو» بن شيخة كان 
ذكّيا عندما متّكن من فرض أسلوب لعب 
ــــــق واحلّد مــــــن خطــــــورة «املاكينة»  الفري
ــــــي كان ناجعا في  ــــــة.. اإلطار الطّب امللكي
ــــــا وتدخالته طيلة  حتضير الالعبني بدني
املباراة كانت نتيجتها واضحة رغم قّوة 

التدخالت املغربية في كثير من األحيان.. 
الهيئة املديرة وعلى رأســــــها كمال إيدير 
كانت محيطة باجلميع وروح التآزر بدت 
جلّية للعيان ومّد الالعبني بالتشــــــجيعات 
لبّث الروح االنتصارّية التي كانت شعار 
النادي طيلة الشوط الثاني من النهائي.. 
شوط ســــــوف يبقى عالقا بذاكرة املاليني 
ليس حلصــــــول األحمــــــر واألبيض على 
اللقب، بل للطريقة التي سّجل بها اسمه 

كأّول فريق يفوز بهذا اللقب.
العديد أعادوا الفوز باللقب للحارس 
ــــــر بالّرجب ولكّنهم نســــــوا  ــــــق صاب املتأل
أّن اجلميع قد ســــــاهم في رسم البسمة 
والفرحة على شفاه املاليني.. خط الدفاع 
إلى  ــــــي  والدربال الباشــــــطبجي  ــــــادة  بقي
اجلناح الشــــــاب بالل العيفة إلى املقاتل 
خالد السويسي والرائع وسام بن يحيى 
والسهم زهير الذوادي واملوهبة الصاعدة 
حلمي حمام واخلطير تشاال والقادم بقّوة 
أوتوروغــــــو والقّناص حمزة املســــــعدي.. 
ــــــى الذين جلســــــوا على بنك  هــــــؤالء وحّت
ــــــم يخذلونا وأهــــــدوا تونس لقبا  البدالء ل
ــــــادي اإلفريقي إلى مجده  ثمينا أعاد الن

وتاريخه احلافل بالتتويجات.
* شادي زريبي

قّصة جناح الكتيبة اإلفريقية 
أحبطت ترسانة القوات امللكّية

مثلث تونسي إيراني أملاني يفتح السوق األوروبية أمام «كوارجية» تونس

بعد العالقي.. شفطر والدمعي هدّية 
لكويلهو في مقابلة هوالندا   

شقيقة مهاجم املنتخب اجلديد واجهة جميلة للمثلث

من لقاء كويلهو بسميرة وبوراوي


